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 كلمة الناشر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اإلمام المهدي 

 عنوان مجيل.. وعنفوان جليل.
 وريح العطور.. وشذى الزهور.. وعبق املسك والكافور، ميلؤ جوَّ األصيل.

 أو كأن كل ذلك حممول ـ بل حمّمل ـ لنسيم الصبح العليل.
قـّد،، واسـم  عـا م، وصـفاّ جلّـا عـن الصـر والتقـدير، والفكـم والتفكـري، فكــو ذكـر  

وآبــــاألك األكــــرمني مــــن آل  الــــذي ل يعلــــم مــــن هــــو إل اهلل ره العــــاملني.. ورســــول  األمــــني
 الذين أذهب اهلل عنكم الرجس وطكرهم  طكرياً.. ط 

 اإلمام المهدي 
ل يدغــــدر األرواؤ املؤمنــــة والقلــــوه نــــور يعــــّم األرجــــاث، وفكــــرة  بعــــ  علــــ  الرجــــاث، وأمــــ

الطاهرة النظيفة، فتبع  فيكا أمل اللقاث باملخلِّص الرباين املنتظر، وأمـل االـ م مـن كـل هـذك 
املآســـي وا ـــن، والظلـــم وا،ـــور والفـــف، الـــ  أصـــبحا  لـــالم العـــا   ـــدار  يـــك مـــن الظـــ م 

 الدامس، والظلم الفاحش.
 اإلمام المهدي 

يف القمــــة، ألنــــ  اتــــزن وعــــداً بكــــل خــــري.. بك ــــرة األر اق، وفــــتح  فكــــر عمــــ ق، وعمــــل
األسواق، وك رة األموال حىت أن الذهب سـيكّوم يف املعـابر والطرتـاّ، ول أحـد يأخـذ منـ  إلّ 

أن يعمـل  حاجت  ويدع الباتي يف مكان  ـ كمـا ورد يف الـدي  ـ فوجـب علـ  مـن يـؤمن بـ 
  لك الدولة املنتظرة، بتلك القيادة املظفرة.. د ونشاط، دون كلل أو ملل، من أجل 

 اإلمام المهدي 
هــو حقيقــة واتعيــة، وحــرورة حيا يــة حاـــارية لبــد البشــر كلكــم ـ دون اســت ناث ـ حـــىت 
ال دينيـــني، وال أخ تيـــني، وال مســـؤولني، فكـــم أياـــاً يـــأملون يف أن نيـــوا حيـــاة ســـعيدة وان 

 العادلة. رية.. وكل ذلك وأك ر يف دولة اإلمام املنتظرينعموا باألمن واإلطمئنان والرفاك وال
 ليس فكرة جمرَّدة، بل فكر واتعي حااري. فكو 
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 ليس سراه بقيعة، بل هو حقيقة نعيشكا يف كل لظة. وهو 
بالتــال لــيس اســطورة إغريقيــة تدميــة، بــل هــو تامــد وموّجــ  وإمــام، ومعــ  رســالة  وهــو 

 هلا الوارفة، وإن   نبلغ ذلك ل شك إن جي ً مـن األجيـال ودين، نأمل أن نراها وحنيا يف  
 القادمة سيشكدوهنا وينعمون يف أفيامكا بكل ما يأملون أو حىت نلمون ب ...

، والتملي من إشراتاهتا، والتشبع مـن منكـل فاإلنفتاؤ عل  تاية اإلمام املكدي املنتظر
اإلنسان املؤمن يطلم من أعل  تمم اجملـد  مامكا العذه الرتراق، الذي هو لذة للشاربني، جتعل

والفخـــر والنـــور، علـــ  ســـاحة عرياـــة ااـــرة.. جتتمـــع فيكـــا تلـــوه رســـالية، وعقـــول م مكيـــة، 
 وأجساد بشرية، بأرواؤ ونفحاّ إهلية رامعة..

 لك الساحة ال  ير فع منكا الظلم والظ م، ونل حمل  العدل واملساواة والنور، وختلو مـن 
، وينعم أهل األرض مجيعـاً بـاألمن واألمـان، و تطكـر اجملتمعـاّ مـن غـل وحقـد، االوف وا،زع

وحسد و باغض، ويسود مكاهنا ا بة واملودة، والـت ألم واإلخـ ث..، كـل هـذا وأك ـر منـ  نعـيم 
 يتلوك نعيم، وخرياّ متوالياّ بعاكا يف اثر بعض.

ن كـل طامفـة ومـذهب، مـ وكم هي الكتب ال  ُكتبا واُلفـا عـن هـذا العظـيم املنتظـر
بل ومن كل دين ومنكج، فالكل يتطلع    إىل املخلِّص األعظم، فُكتبا مئاّ ـ بـل االلف ـ 

 ودولت  املباركة. من الكتب ال   تناول أحادي  وأحوال وصفاّ اإلمام املكدي 
وهــو مــوجز عــن  «اإلمــام المهــدي»ويف هــذا الســباق نلتقــي مــع فكــرة هــذا الكتــاه 

، بالحــافة إىل بعــض األحاديــ  املختــارة واملوثوتــة مــن خــ ل الســند واملــف أحــوال اإلمــام
 احــة … والروايــة.. مجعكــا، وعلَّــق علــ  بعــض املبكمــاّ فيكــا، وشــرؤ بعــض النقــاط اهلامــة

اإلمــام املرجـــع الــديد األعلـــ  الســيد حممـــد الســيد الشـــريا ي لدام  لــ   ف ـــاث هــذا الكتـــاه 
 ل.ا،ميل والذي هو يف باب  جلي

وتد تمنا بطباعة ونشرك هذا الكتـاه، ليكـون لنـا شـرف املشـاركة يف  وجيـ  هـذك األجيـال 
 .إىل إمامكا والصكا من عذاباهتا: اإلمام املكدي املنتظر 

أن نفظــ  ويع ــل ارجــ ، ومعلنــا مــن  «اإلمــام املكــدي »ونــدعو اهلل متاــرعني  ــق 
ة إىل مـا فيـ  صـ حكا، وأن نفـم علمـاث جندك واملستشكدين بـني يديـ ، وان يسـدد هـذك األمـ

الدين ل سيما العاملني مـنكم، وان ميـد  احـة اإلمـام الشـريا ي بطـول العمـر املبـارر وأن يفـرّ   
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 .ذار أمري املؤمنني اإلمام علي  كربت   قِّ مفر  الكرباّ عن وج  رسول اهلل
أمجعـــني، إلـــ  الـــق آمـــني وان يوفقنـــا إىل مـــا فيـــ  الصـــ ؤ واإلصـــ ؤ لنـــا وألمتنـــا وللنـــا، 

 والمد هلل ره العاملني.
 
مؤسسة المجتبى للتحقيق                                     

 والنشر
 0606بيروت ـ لبنان ص ب:                                     

 /31                                                                                                      
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 المقدمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 المد هلل ره العاملني، والص ة والس م عل  حممد وآل  الطيبني الطاهرين. 

نـــور لـــ  حقيقتـــ  الكونيـــة، واملقـــام التكـــويد العظـــيم، فبيمنـــ   ـــر ق   اإلمـــام المهـــدي
وان  ح ة اهلل عل  األرض، فكمـا أن  ، هذا بالحافة إىل مقام  التشريعي3املخلوتاّ بأسرها

للشــمس مكانتكــا الكونيــة، ولــذا إذا    كــن لســاخا األرض، كــذلك اإلمــام املكــدي املنتظــر 
ولولك لساخا الشـمس أياـاً، حيـ  ورد أن بوجـودك ..  ثبتـا األرض والسـماث، مـع

 يف غيبتـــ  مـــادي معنـــوي معـــاً، فوجـــودك  أن الشـــمس ماديـــة فحســـب واإلمـــام املكـــدي 
 لطال ل يستغىن عن .

والبشرية  نتظـر  كـورك لكـي ميـر األرض تسـطاً وعـدل بعـد مـا ملئـا  لمـاً وجـوراً، ولبـد 
من يوم يظكر.. وحينئذ  تبدل األرض غري األرض، فـ  هـي كـاألرض الاليـة ول هـي كا،نـة، 
ـــــة الكـــــون عنـــــد  كـــــورك او  وحيـــــ  إنـــــا لنعـــــرف عـــــادة إل مـــــا رأينـــــا أم الـــــ ، ل نعـــــرف كيفي

ورمبــا ل نســتوعب ذلــك، م لــ  م ــل عــدم معرفتنــا بتفاصــيل ا،نــة، كمــا تــالوا … خصوصــياهتا
 2: لفيكا ما ل عني رأّ ول أذن  عا ول خطر عل  تلب بشر. 

كتبت  ليكون خدمة يف سـبيل ، وهـو الرابـع عشـر مـن سلسـلة   وهذا موجز حول اإلمام 
واملعـــاد ســـتة عشـــر كتابـــاً، نســـأل اهلل وهـــي مـــع مـــا كتبتـــ  حـــول املبـــدث  أحـــوال املعصـــومني 

 سبحان  القبول وهو املستعان.
 قم المقدسة

 هـ ق  / محمد الشيرازي 3130                            

                                                           
 الدي  الشريال: لوبيمن  ر ق الورى . اشارة اىل - 3
 .315، روحة الواعظني: م1ؤ 36اجمللس  413األمال للشيخ الصدوق: م  -2
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 واسمه المبارك  والدة اإلمام 

 
يف ســامراث، اليــوم االــامس عشــر مــن شــكر شــعبان ســنة   كانــا ولدة اإلمــام املكــدي 

 .1هـ455
 .1وكنيت  كما ورد يف الدي  pكنيت  املباركة نفس اسم رسول اهلل وا   الشريال و 

وتـــالوا: ل مـــو  ذكـــر ا ـــ  يف  مـــن الغيبـــة، لكـــن هـــذا الكـــ م غـــري متـــيقن، فـــان الظـــروف 
ومــا والك    ســمح بــذكر ا ــ  الشــريال، باعتبــار أن  tالسياســية يف  مــن اإلمــام العســكري 

وتتلـــ ، بـــزعمكم اهنـــم يتمكنـــون مـــن  اد ذكـــرك العباســـيني ومـــن أشـــبككم كـــانوا يســـعون با ـــ
يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال أن يتم نوره اطفاث نور اهلل، تال  عاىل: 

ولو كره الكافرون
5. 
يريـــــدون ليطفئـــــوا نـــــور اهلل بـــــأفواههم واهلل مـــــتم  نـــــوره ولـــــو كـــــره وتـــــال عزوجـــــل: 

الكافرون
0. 

املبـارر يف هـذا الزمـان جـامز، وان كـان حلـام الكمـة يف التحـر   وإل فالظاهر أن ذكر ا  
يف ذلـــك الزمـــان أياـــاً غـــري بـــني لنـــا، ألن الكفـــار واملنـــافقني والظـــاملني مـــا كـــانوا يتمكنـــون منـــ  
بتقدير اهلل  عاىل، ولعلكم كانوا يقتلـون الـذين كـانوا يسـمون بـ  مـن النـا،، أو انـ  عزوجـل أراد 

 .7ن األسباه واملسبباّ الكونية أو لغري ذلكمع م حظاّ تانو  حفظ  

                                                           
بــاه ذكـــر  331م 4. الرشــاد:  2الــدي  بــاه مــا روى يف مــي د القــامم صــاحب الزمــان  231كمــال الــدين: م  - 1

. غيبــة الفصــل ال ــاين يف ذكــر مولــدك واســم أبيــ   216بعــد أحم حممــد و ــاريخ مولــدك. أعــ م الــورى: م اإلمــام القــامم 
 الفصل االامس. 51، منتخب األنوار املايئة: م432الطوسي: م

مــن وتــوع  بــاه مــا أخــل بــ  النــ   467و 468ورد ذلــك يف عشــراّ األحاديــ  ورمبــا مئاهتــا، راجــع: كمــال الــدين م - 1
.  447م 4، املناتــب:  417قــامم، الفصــول املختــارة: مبــاه فــيمن أنكــر ال 211، وكمــال الــدين: مالغيبــة بالقــامم 

. 471. غيبــة الطوســي: م245و 242. أعــ م الــورى: م166م 4، دعــامم اإلســ م:  541م 4كشــال الغمــة:  
 .47، منتخب األنوار املايئة: م88م . كفاية األثر:نبذة من أحوال اإلمام ال ة 71العدد القوية: م

 .34سورة التوبة:  - 5
 .6ة الصال: سور  - 0
 من هذا الكتاه، فراجع. 34  م سيأيت البح  عن ذلك أيااً حتا عنوان لهل حترم  سميت   - 7
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ك رية منكا: الصـاحب، وال ـة، واملنتظـر، واالـاا، واملكـدي، وهـذا األخـري هـو   tوألقابه 
 .0ما اشتكر اإلمام ب 

 
 1قصة الوالدة المباركة 

تال بشر: أ اين كافور االادم فقال: لمولنا ابـو السـن علـي بـن حممـد العسـكري يـدعور 
 إلي  .
يف العسـكر  بالعسكري ألن االليفـة الظـا  سـ ن اإلمـام تول: وإمنا ُ ي اإلمام ـ أ

 حىت ليتمكن من االرو  علي  ـ. 
لفأ يتــ  فلمــا جلســا بــني يديــ  تــال ل: يــا بشــر انــك مــن ولــد األنصــار، وهــذك املــوالة   

اــيلة  ــزل فــيكم يرثكــا خلــال عــن ســلال، وأنــتم ثقا نــا أهــل البيــا، واين مزكيــك ومشــرفك بف
 ســبق  ــا الشــيعة يف املــوالة، بســّر اطلعــك عليــ ، وانفــذر يف ابتيــاع أمــة، فكتــب كتابــاً لطيفــاً 
خبط رومي ولغة رومية وطبع علي  خاحل  واخر  ُشَقيقة  ـ  صغري شقة وهي جنس من ال ياه ـ 

اّ لصفراث فيكا مامتان وعشرون دينـاراً فقـال : خـذها و وجـ   ـا إىل بغـداد واحاـر معـل الفـر 
حــحوة يــوم كــذا، فــ ذا وصــلا إىل جانبــك  واريــق الســبايا و ــرى ا،ــواري فيكــا ســت د طوامــال 
املتــابعني مــن وكــ ث تــواد بــد العبــا، وشــرذمة مــن فتيــان العــره فــ ذا رأيــا ذلــك فاشــرف مــن 
البعد عل  املسم  عمر بن يزيد النخا،  ـ والنخا، عبارة عن الذي كان يبيع العبيـد والمـاث 

ارر إىل أن  ــل  للمبتــاعني جاريــة، صــفتكا كــذا وكــذا لبســة حريــرين صــفيقني  ـ ـــ لعامــة هنــ
الصـفيق مـن ال ـوه: مـا ك ـال نسـ   ـ لحلتنـع مـن العـرض وملـس املعـ ض والنقيـاد ملـن حـاول 

 ملسكا و سمع صرخة رومية من وراث س  رتيق فاعلم أهنا  قول: واهتك س اك. 
 ينار.. فقد  ادين العفاف فيكا رغبة.فيقول بعض املبتاعني: علي ث مثامة د

فتقول ل  بالعربية: لو برّ  يف  ي سليمان بن داود وعل  شـب  ملكـ ، مـا بـدّ ل فيـك 
                                                           

، ومن ألقاب  أيااً: االلال، الناطق، ال امر، املـأمول، الـو ر، املعتصـم، املنـتقم، الكـرار، صـاحب 471انظر دلمل المامة: م - 0
باســـط، الـــوارة، ســدرة املنتكـــ ، الغايـــة القصـــوى، غايـــة الطـــالبني، فـــر  املـــؤمنني،  الرجعــة البياـــاث والدولـــة الزهـــراث، القـــابض، ال

 كاشال الغطاث،و...
جملـــس يف ذكـــر مـــا ورد يف نـــرجس.  454، وروحـــة الـــواعظني: مبـــاه مـــا ورد يف نـــرجس  217انظـــر كمـــال الـــدين: م - 9

 .53ملايئة: ممنتحب األنوار ا 416، غيبة الطوسي: مخل أم القامم  484دلمل المامة: م
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 رغبة فاشفق عل  مالك.
 فيقول النخا،: فما اليلة ولبد بيعك.

 فتقول  ا،ارية: وما الع لة ولبد من اختيار مبتاع يسكن تل  إلي  واىل وفام  وأمانت .
ند ذلك تم إىل عمر بن يزيد النخا، وتل ل : إن معك كتابا ملصقاً لبعض األشراف،  فع

كتبـــ  بلغـــة روميـــة وخـــط رومـــي وصـــال فيـــ  كرمـــ  ووفـــاثك ونبلـــ  وســـخاثك، فناوهلـــا لتتأمـــل منـــ  
 أخ ق صاحب ، فان مالا إلي  ورحيت  فانا وكيل  يف ابتياعكا منك.

 يف أمر ا،ارية. tمولي أبو السن  تال بشر بن سليمان: فامت لا مجيع ما حدك ل
فلما نظّر يف الكتاه بكا بكاث شديداً وتالا لعمر بن يزيد: بعـد مـن صـاحب هـذا 
الكتـاه، وحلفـا با ّرجـة واملغلظـة ـ أي اليمـني املؤكـدة ـ انـ  مـىت امتنـع مـن بيعكـا منـ  تتلـا 

 نفسكا.
 ا كـان اصـحبني  مـوليفما  لا اشاح  يف مثنكا حىت اسـتقر األمـر فيـ  علـ  مقـدار مـ

مـــن الـــدنانري، فاســـتوفاك و ســـلما ا،اريـــة حـــاحكة مستبشـــرة وانصـــرفا  ـــا إىل ال ـــرية الـــ   
 كنا آوي إليكا ببغداد.

مــن جيبكــا وهــي  ل مــ  و طبقــ  علـــ   tفمــا أخــذها القــرار حــىت أخرجــا كتــاه مولنــا 
 جفنكا و اع  عل  خدها وحلسح  عل  بدهنا.

 ؟ني كتاباً ل  عرفني صاحب فقلا متع باً منكا:  ل م
أعرين  عك وفـرر ل تلبـك،  فقالا: أيكا العاجز الاعيال املعرفة مبحل أولد األنبياث

انا مليكة بنا يشوعا بن تيصر ملك الروم، وأمي من ولد الـواريني  نسـب إىل وصـي املسـيح 
 مشعون، انبئك بالع ب.

بنــاّ ثــ ة عشــرة ســنة، ف مــع إن جــدي تيصــر اراد أن يــزوجد مــن ابــن أخيــ  وأنــا مــن 
يف تصرك من نسل الـواريني مـن القسيسـني والرهبـان ث مثامـة رجـل، ومـن ذوي األخطـار مـنكم 
ســبعمامة رجــل، ومجــع مــن أمــراث األجنــاد وتــواد العســكر ونقبــاث ا،يــوة وملــور العشــامر أربعــة 

 مرتـاة، فلمـا آلف، وأبر  من  ي ملك  عرشاً مصنوعا من أصناف ا،وهر ورفعـ  فـوق أربعـني
صـعد ابــن أخيــ  واحــدتا الصــلب وتامــا األســاتفة عكفــاً ونشــّر أســفار ال يــل،  ســافلا 
الصـــلب مـــن األعلـــ  فلصـــقا بـــاألرض و قوحـــا أعمـــدة العـــرة فاهنـــاّر إىل القـــرار، وخـــر 
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 الصاعد من العرة مغشياً علي ، فتغرّي ألوان األساتفة وار عدّ فرامصكم.
ك اعفنا من م تاة هذك النحو، الدالة عل   وال دولة هذا فقال كبريهم ،دي: أيكا املل
 الدين املسيحي واملذهب امللكاين.

فتطري جدي من ذلك  طرياً شديداً وتال لرساتفة: أتيموا هذك األعمـدة وارفعـوا الصـلبان 
واحاـروا أخـا هـذا املـدبر العـاثر ـ واملـراد بالعـاثر الكـذاه ويف بعـض النسـخ العـاهر ـ املنكـو، 

 ك أل وج  هذك الصبية فيدفع حنوس  عنكم بسعودك.جدّ 
فلما فعلوا ذلك حدة عل  ال اين م ل ما حدة عل  األول، و فرق النـا، وتـام جـدي  

 تيصــر مغتمـــاً فـــدخل منـــزل النســـاث وأرخيـــا الســـتور، واُريـــا يف  لـــك الليلـــة كـــان املســـيح 
نـــلاً مـــن نـــور يبـــاري ومشعـــون وعـــدة مـــن الـــواريني تـــد اجتمعـــوا يف تصـــر جـــدي ونصـــبوا فيـــ  م

 pالسماث علواً وار فاعاً يف املوحـع الـذي كـان نصـب جـدي فيـ  عرشـ ، ودخـل علـيكم حممـد 
 .iوعدة من أبنام  tوختن  ووصي  

: يــا روؤ اهلل اين جئتــك خاطبــاً مــن pفاعتنقــ ، فيقــول لــ  حممــد pإليــ   tفتقــدم املســيح 
 ابن صاحب هذا الكتاه. tحم حممد وصيك مشعون فتا   مليكة لبد هذا، وأومأ بيدك إىل ا

 .pفنظر املسيح إىل مشعون وتال ل : تد أ ار الشرف فصل رمحك رحم آل حممد  
 تال: تد فعلا.

وشـكد أبنــاث  و وجــد مـن ابنـ ، وشـكد املسـيح  فصـعد ذلـك املنـل فخطـب حممـد 
 حممد والواريون.

افــة القتــل، فكنــا فلمــا اســتيقظا أشــفقا مــن أن أتــص هــذك الرأليــا علــ  احم وجــدي ا
حىت امتنعا مـن الطعـام والشـراه،  tأسرها ول أبديكا هلم، وحره صدري مبحبة أحم حممد 

فاــعفا نفســي ودق شخصــي ومرحــا مرحــاً شــديداً، فمــا بقــي يف مــدامن الــروم طبيــب إل 
أحارك جدي وسأل  عن دوامي، فلما برؤ ب  اليأ، تال: يا ترة عيد وهل اطر ببالك شـكوة 

 يف هذك الدنيا. فا ودككا
فقلــا: يــا جــدي أرى أبــواه الفــر  علــي مغلقــة، فلــو كشــفا العــذاه عمــن يف ســ نك 
من اسارى املسلمني، وفككا عنكم األغ ل و صدتا عليكم ومّنيتكم اال م، رجّو أن 

 يكب ل املسيح وأم  عافية.
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عـام، فسـر فلما فعل ذلك جتلدّ يف ا كار الصحة يف بدين تلـي ً و ناولـا يسـرياً مـن الط
بـــذلك واتبـــل علـــ  اكـــرام الســـارى واعـــزا هم، فأريـــا بعـــد أربـــع عشـــرة ليلـــة كـــان ســـيدة نســـاث 

تد  ار د ومعكا مر  ابنة عمران وألال من وصامال ا،نان، فتقول ل مر :  tالعاملني فاطمة 
، فـا علق  ـا وابكـي وأشـكو إليكـا امتنــاع احم tهـذك سـيدة نسـاث العـاملني أم  وجـك أحم حممـد 

 من  ياريت. tحممد
: إن ابـــد ابـــا حممـــد ل يـــزورر وأنـــا مشـــركة بـــاهلل علـــ  مـــذهب tفقالـــا ســـيدة النســـاث 

النصارى، وهذك أخ  مر  بنا عمران،  لأ إىل اهلل  عاىل من دينك، فان ملا إىل رحـ  اهلل 
و يـــارة احم حممـــد ايـــار فقـــول: اشـــكد أن ل الـــ  إل اهلل وان احم  ومـــر   ورحـــ  املســـيح

 حممداً رسول اهلل.
وطيبــا نفســي  tفلمــا  كلمــا  ــذك الكلمــة حــمتد إىل صــدرها ســيدة نســاث العــاملني 

 وتالا: االن  وتعي  يارة احم حممد ف ين منفذ   إليك. 
 . tفانتبكا وأنا انول وأ وتع لقاث أحم حممد

بعــدان  وكــأين أتــول لــ : جفــو د يــا حبيبــ  tفلمــا كــان يف الليلــة القابلــة رأيــا أبــا حممــد
 أ لفا نفسي معا،ة حبك.

: مـا كــان  ـأخري عنــك إل لشـركك، فقـد اســلما وأنـا  امــرر يف كـل ليلــة إىل فقـال   
 أن ممع اهلل  عاىل مشلنا يف العيان، فما تطع عد  يار   بعد ذلك إىل هذك الغاية.

 تال بشر: فقلا هلا: وكيال وتعا يف السارى.
الليـال أن جــدر سيسـرّي جيشــا إىل تتـال املســلمني  ليلــة مـن tفقالـا: أخـلين ابــو حممـد 

يــوم كــذا وكــذا، ه يتــبعكم، فعليــك باللحــاق  ــم متنكــرة يف  ي االــدم مــع عــدة مــن الوصــامال 
مــن طريــق كــذا، ففعلــا ذلــك فوتعــا علينــا ط مــع املســلمني حــىت كــان مــن أمــري مــا رأيــا 

وار، وذلـك بـاط عي إيـار وشاهدّ، ومـا شـعر بـأين ابنـة ملـك الـروم إىل هـذك الغايـة أحـد سـ
عليـــ ، ولقــــد ســـألد الشــــيخ الــــذي وتعـــا إليــــ  يف ســـكم الغنيمــــة عــــن ا ـــي فأنكر ــــ  وتلــــا: 

 لنرجس ، فقال: اسم ا،واري.
 تلا: الع ب انك رومية ولسانك عرحم.

تالا: نعم، من ولوع جدي ومحل  إياي علـ   علـم االداه أن أوعـز إّل امـرأة  رمجانـة ل 
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كانــا  قصــدين صــباحاً ومســاثاً و فيــدين العربيــة حــىت اســتمر لســاين عليكــا يف الخــت ف إل و 
 واستقام. 

فقــال:   tتـال بشـر: فلمـا انكفــأّ  ـا إىل سـر مـن رأى َدَخلَــا علـ  مـولي أحم السـن 
 ؟كيال أراِر اهلل عز اإلس م وذل النصرانية وشرف حممد وأهل بيت  

 م ب  مد.تالا: كيال اصال لك يا بن رسول اهلل ما أنا أعل
تـــال: فـــاين أحببـــا أن أكرمـــك، فمـــا أحـــب إليـــك: عشـــرة آلف دينـــار، ام بشـــرى لـــك 

 بشرف األبد.
 تالا: بشرى بولد ل.

تال هلا: ابشري بولد ميلك الدنيا شرتاً وغرباً ومير األرض تسطاً وعدلً كما ملئا  لماً  
 وجوراً.

 ؟تالا: ممن
 شكر كذا من سنة كذا بالرومية.ل  ليلة كذا يف  pتال: ممن خطبك رسول اهلل 
 ؟تالا: من املسيح ووصي 

 ؟ووصي  tتال هلا: ممن  وجك املسيح 
 .tتالا: من ابنك أحم حممد 

 ؟فقال: هل  عرفين 
تالـــا: وهـــل خلـــا ليلـــة   يـــرين فيكـــا منـــذ الليلـــة الـــ  أســـلما علـــ  يـــد ســـيدة النســـاث 

 لصلواّ اهلل عليكا .
  حكيمة، فلما دخلـا تـال هلـا: هـا هـي، فاعتنقتكـا تال: فقال مولنا: يا كافور ادع أخ

: يــــا بنـــا رســــول اهلل خـــذيكا إىل منزلــــك tطـــوي  وســـّر  ــــا ك ـــرياً، فقــــال هلـــا أبــــو الســـن 
 .t 36وعلميكا الفرامض والسنن، فاهنا  وجة أحم حممد وأم القامم 

 
 11سيولد الليلة المولود الكريم

                                                           
 .415 – 416غيبة الطوسي: م - 36
 .456، وروحة الواعظني: م4ؤ… باه ما ورد يف مي د القامم  246 – 248انظر كمال الدين: م - 33
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ا: نــرجس، فــزارين ابــن أخــي اإلمــام اهنــا تالــا: كانــا ل جاريــة يقــال هلــ عــن حكيمــة
واتبــل نــدق النظــر إليكــا، فقلــا لــ : يــا ســيدي لعلــك هويتكــا فأرســلكا  tالســن العســكري 

 ؟إليك
 فقال: ل يا عمة، ولكد أ ع ب منكا.

 ؟فقلا: وما أع بك منكا
: ســـيخر  منكـــا ولـــد كـــر  علـــ  اهلل عزوجـــل، الـــذي ميـــر اهلل بـــ  األرض عـــدلً فقـــال 
 ملئا جوراً و لماً.وتسطاً كما 

  ؟فقلا: فارسلكا إليك يا سيدي
 فقال: استأذين يف ذلك أحم.

فسـّلما وجلسـا، فبـدأين وتـال  tتالا: فلبسـا ثيـاحم وأ يـا منـزل أحم السـن اهلـادي
t.يا حكيمة، ابع ي نرجس إىل ابد أحم حممد : 

 تالا: فقلا يا سيدي عل  هذا تصد ك عل  أن استأذنك يف ذلك.
ا مباركـة إن اهلل  بـارر و عـاىل أحـب أن يشـركك يف الجـر ومعـل لـك يف االـري فقال ل: ي

 نصيباً.
ومجعا بين   tتالا حكيمة: فلم الب  أن رجعا إىل منزل و ينتكا ووهبتكا ألحم حممد 

 ، ووّجكا  ا مع .  وبينكا يف منزل، فأتام عندي أياماً ه ما  إىل والدك 
مكـان والـدك وكنـا أ ورك كمـا  tوجلـس أبـو حممـد tتالا حكيمة: فما  أبـو السـن 

 كنا ا ور والدك، ف اث د نرجس يوماً ختلع خفي فقالا: يا موليت ناوليد خفك.
فقلا:بل أنا سيديت وموليت، واهلل ل ادفع إليك خفي لتخلعيـ  ول لتخـدميد، بـل أنـا  

 أخدمك عل  بصري.
خرياً، ف لسا عندك إىل وتا غـروه ذلك فقال: جزار اهلل يا عمة  tفسمع أبو حممد 

 الشمس فصحا با،ارية وتلا: ناوليد ثياحم ألنصرف.
: ل يا عمتاك، بي  الليلة عندنا فان  سيولد الليلة املولود الكر  عل  اهلل عزوجل، tفقال 

 الذي نيي اهلل عزوجل ب  األرض بعد موهتا.
 بل.فقلا: ممن يا سيدي ولسا أرى بنرجس شيئاً من أثر ال
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 فقال: من نرجس ل من غريها.
فأخل ـ  مبـا  tتالا: فوثبا إليكا فقلبتكا  كراً لـبطن، فلـم ار  ـا أثـر حبـل، فعـدّ إليـ  

 فعلا.
ه تـــال ل: إذا كـــان وتـــا الف ـــر يظكـــر لـــك  ـــا البـــل، ألن م لكـــا م ـــل أم  فتبســـم 

رعون كان يشـق بطـون   يظكر  ا البل و  يعلم  ا أحد إىل وتا ولدهتا، ألن ف موس 
 .t، وهذا نظري موس  الباىل يف طلب موس 

تـال: انـا معاشــر األوصـياث لسـنا حنمـل يف البطـون، وامنـا حنمــل  ويف روايـة أخـرى: انـ   
يف ا،نوه، ول خنر  من األرحام وامنا خنر  من الفخذ األمين من أمكا نا، ألننـا نـور اهلل الـذي 

 ل  نال  الدانساّ.
 : فذهبا إىل نرجس وأخلهتا مبا تال.تالا حكيمة

 فقالا:   أر شيئاً ول أثراً.
فبقيا الليل هنار وافطّر عندهم ومنا تره نرجس، وكنا أفحصـكا كـل سـاعة وهـي  

ناممــة، فــا دادّ حــرييت، واك ــّر يف هــذك الليلــة مــن القيــام والصــ ة، فلمــا كنــا يف الــو ر مــن 
الليل، ونظـّر فـ ذا الف ـر األول تـد طلـع،  ص ة الليل تاما نرجس فتوحأّ وصّلا ص ة

 فتداخل تل  الشك.
 فقال: ل  ع لي يا عمة فان األمر تد تره. tفصاؤ حم أبو حممد  
 tفرأيـــا احـــطراباً يف نـــرجس فاـــممتكا إىل صـــدري و يـــا عليكـــا، فصـــاؤ أبـــو حممـــد  

إنا أنزلناه في ليلة القدروتال: اترمي عليكا: 
 ا هلا: ما حالك؟فأتبلا أترأ عليكا وتل 32
 تالا:  كر حم األمر الذي اخلر ب  مولي.

 فاتبلا اترأ عليكا كما امرين، فأجاه ا،نني من بطنكا يقرأ كما أترأ، وسلم علي.
 تالا حكيمة: ففزعا ملا  عا.

: ل  ع ــــ  مــــن أمــــر اهلل عزوجــــل، ان اهلل  بــــارر و عــــاىل ينطقنــــا tفصــــاؤ حم أبــــو حممــــد 
لنــا ح ــة يف أرحــ  كبــاراً، فلــم يســتتم الكــ م حــىت غيبــا عــد نــرجس، بالكمــة صــغاراً، ومع

 فلم ارها كأن  حره بيد وبينكا ح اه.

                                                           
 .1سورة القدر:  - 32



 

 15 

 وأنا صارخة.  tفعدّو حنو أحم حممد 
 فقال ل: ارجعي يا عمة فانك ست ديكا يف مكاهنا.

تالا: فرجعا فلم الب  أن كشال ال اه الذي كـان بيـد وبينكـا، وإذا أنـا  ـا وعليكـا 
سـاجداً علـ  وجكـ ، جاثيـاً علـ  ركبتيــ ،  أثـر النـور مـا غشـي بصـري، وإذا أنــا بالصـ  مـن 

 رافعاً سبابتي  حنو السماث وهو يقول: 
لاشــكد أن ل الــ  إل اهلل وحــدك ل شــريك لــ ، وأن جــدي حممــداً رســول اهلل، وأن أحم أمــري 

كـــم ا ـــز ل وعـــدي، وأحلـــم ل املـــؤمنني، ه عـــّد إمامـــاً إمامـــاً إىل أن بلـــغ إىل نفســـ ، فقـــال: الل
 أمري، وثبا وطأيت، وامر األرض حم عدلً وتسطاً .

 
 النور الساطع

اهنـا تالـا: ملـا ولـد  tويف رواية عن أحم علي االيزراين، عـن جاريـة لـ  عنـد اإلمـام السـن 
لالسيد  رأيـا لـ  نـوراً سـاطعاً تـد  كـر منـ  وبلـغ أفـق السـماث، ورأيـا طيـوراً بياـاث هتـبط مـن 

سماث وحلسح أجنحتكا عل  رأسـ  ووجكـ  وسـامر جسـدك ه  طـري، فأخلنـا أبـا حممـد بـذلك، ال
 .31فاحك ه تال:  لك م مكة نزلا للتلر  ذا املوىل وهي أنصارك إذا خر 

وتــال: يــا عمــة هــايت ابــد إل، فكشــفا عــن  t: نــاداين أبــو حممــد 31ويف حــدي  آخــر
جاء الحـق وزهـق راً وعل  ذراع  األمين مكتوه: ف ذا ب  اتوناً مسروراً طكراً طاه tسيدي 

الباطل إن الباطل كان زهوقا  
35 . 

وادخـل لسـان   tفأ يا ب  حنوك فلما م لا بني يدي ابي  سلم عل  أبي ، فتناولـ  السـن 
، 30يف فمـــ  ومســـح بيـــدك علـــ   كـــرك و عـــ  ومفاصـــل ، ه تـــال لـــ : يـــا بـــد انطـــق بقـــدرة اهلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن  طان الرجيم واستفتح: من الش tفاستعاذ ول اهلل
ونمكـن لهـم فـي  على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الـواريين 

                                                           
 .7ؤ ما روى يف مي د القامم  24ه 231راجع كمال الدين: م - 31
 .1ؤ 37ه 48م 51، و ار األنوار:  431راجع غيبة الطوسي: م - 31
 .61سورة اإلسراث:  - 35
 .45ؤ 1ه 16م 51انظر  ار األنوار:   - 30
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األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحـذرون
وصـل  علـ  رسـول اهلل 37

تكـــ  إىل ابيـــ ، وكانـــا هنـــار طيـــور واحـــداً واحـــداً حـــىت ان واألممـــة  tوعلـــ  أمـــري املـــؤمنني
بطــري منكــا فقـــال لــ : امحلــ  واحفظـــ  وردك الينــا يف كــل أربعـــني   رفــرف علــ  رأســ  فصـــاؤ 

 30يوماً.
فتناولـــ  الطـــامر وطـــار بـــ  يف جـــو الســـماث وا بعـــ  ســـامر الطـــري، فســـمعا أبـــا حممـــد يقـــول: 

 .39أستودعك الذي استودعت  أم موس 
لرحاع حمرم علي  إل من ثديك، وسيعاد إليك كما فبكا نرجس فقال هلا: اسك  فان ا 

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها وال تحزنرد موس  إىل أم ، وذلك تول  عزوجل:
26. 

 تالا حكيمة: فقلا ما هذا الطامر؟ 
 يوفقكم ويسددهم ويربيكم بالعلم.  تال: هذا روؤ القد، املوكل باألممة

فدعاين   وماً رّد الغ م، ووّج  اّل ابن أخي تالا حكيمة: فلما أن كان بعد أربعني ي
 فدخلا علي ، ف ذا انا بص  متحرر ميشي بني يدي  فقلا سيدي هذا ابن سنتني! 

ه تـال: إن أولد األنبيـاث واألوصـياث إذا كـانوا أممـة ينشـؤون خبـ ف مـا ينشـأ  فابتسم 
نة، وان الصـ  منـا ليـتكلم يف غريهم، وإن الص  منا إذا أيت علي  شكر كان كمن يأيت علي  سـ

بطن أم  ويقرأ القرآن ويعبد رب  عزوجـل، وعنـد الرحـاع  طيعـ  امل مكـة و نـزل عليـ  كـل صـباؤ 
 .23ومساث

تالــا حكيمــة: فلــم أ ل أرى ذلــك الصــ  كــل أربعــني يومــاً إىل أن رايتــ  رجــ ً تبــل ماــ  
الــذي  ــأمرين أن أجلــس : مــن هــذا tبأيــام ت مــل، فلــم أعرفــ  فقلــا ألحم حممــد  tأحم حممــد 
 ؟بني يدي 

 فقال: ابن نرجس، وهو خليف  من بعدي، وعن تليل  فقدوين فا عي ل  وأطيعي.
بأيــام ت مــل وافــ ق النــا،، وإين واهلل ألراك صــباحاً  tتالــا حكيمــة: فماــ  أبــو حممــد 

                                                           
 .8 – 5سورة القصص:  - 37
 .347م 53انظر  ار األنوار:   - 30
 .  12ؤ 1ه 12م 51انظر  ار األنوار:   - 39
 .13سورة القصص:  - 26
 .12ؤ 1ه 12م 51انظر  ار األنوار:   - 23
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ث فيبـدألين ومساث وان  لينبئد عما  سألون عن  فأخلكم، و واهلل اين ألريـد أن اسـأل  عـن الشـي
 .22ب 

 
 تكلم يا بني

 
، فصــّر tتالــا: فلمــا كــان بعــد ثــ ة اشــتقا إىل ول اهلل  uويف روايــة: أّن حكيمــة 

: انــ  أخــذك مــن هــو أحــق بــ  منــك، فــ ذا كــان اليــوم الســابع tالــيكم، فســألا عنــ ، فأجــابد 
قمر ليلـة أربعـة فا ينا، فذهبا يف اليوم السابع اليكم فرأيا مولي يف املكد يزهـر منـ  النـور كـال

 عشر.
لســان  يف فمــ ، ه تــال لــ   هلمــي ابــد، ف ئــا بســيدي، ف عــل  tفقــال أبــو حممــد 
: لاشـــكد أن ل الـــ  إل اهلل  وثـــىن بالصـــ ة علـــ  حممـــد وأمـــري املـــؤمنني t كلـــم يـــا بـــد، فقـــال 

بســم اهلل الــرحمن الــرحيمد ونريــد أن نمــن علــى حــىت وتــال علــ  أبيــ ، ه تــرأ   واألممـة
...استضعفوا فـي األرض الذين

ه تـال لـ : اتـرأ يـا بـد ممـا انـزل اهلل علـ  أنبيامـ  ورسـل ،  21
 tوكتـاه هـود   وكتـاه نـوؤ tفقرأها بالسريانية، وكتاه ادريـس  tفابتدأ بصحال آدم 

 tوا يــــل عيســــ   tو بــــور داود  tو ــــوراة موســــ   tوصــــحال إبــــراهيم  tوكتــــاه صــــا  
 .21ص األنبياث واملرسلني إىل عكدكه تّص تص pوفرتان جدي رسول اهلل 

: ملـا وهـب ل رحم مكـدّي هـذك األمـة أرسـل ملكـني فحمـ ك إىل سـرادق العـرة tه تال 
حىت وتفا ب  بني يدي اهلل عزوجل فقال ل : مرحبا بك عبدي، بـك نصـرة ديـد وا كـار امـري 
كـــا ومكـــدّي عبـــادي، آليـــا اين بـــك  آخـــذ وبـــك اعطـــي وبـــك أغفـــر وبـــك أعـــذه، اُردداك اي

امللكــان رّداك رّداك علــ  ابيــ  رداً رفيقــاً وأبلغــاك، فانــ  يف حــماين وكنفــي وبعيــد إىل أن أحــق بــ  
 .25الق وأ هق ب  الباطل ويكون الدين ل واصباً 

 
                                                           

 .12ؤ 1ه 12م 51انظر  ار األنوار:   - 22
 .5سورة القصص:  - 21
 .37ؤ 1ه 47م 51انظر  ار األنوار:   - 21
 .42ه 188م 24، والبحار:  37ؤ 1ه 47م 51انظر  ار األنوار:   - 25
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 من فلسفة االرهاصات
 

بتلـك االصوصـياّ بـل  ه ل افـ  أن هـذك األعاجيـب يف تصـة ولدة اإلمـام املكـدي
عـض التـواريخ والروايـاّ ـ فكـي كمـا كانـا الك ـري مـن األنبيـاث واألممـة وأك ـر وأك ـر ـ كمـا يف ب

  من األدلة عل  نبـوهتم أو امـامتكم، فانـ  .ًميتـا  علـ  غـريك منـذ الـولدة بـل تبلكـا اياـا
خاا األوصياث الذي ب  مير األرض تسطاً وعدلً كما ملئا  لماً وجوراً، وكل ذلـك  فكو

 ن  وحكمت . ليس بع يب من أمر اهلل سبحا
 ، منكا:ويف لحق اليقني  أحادي  أخرى أيااً يف باه ولد  
: ابع ــوا إىل t، تـال أبـو حممـد tروايـة حممـد بـن ع مـان العمــري انـ  تـال: لملـا ولـد الســيد

أحم عمــرو، فبعــ  إليــ ، فصــار إليــ  فقــال: اشــ  عشــرة آلف رطــل خبــزاً وعشــرة آلف رطــل 
 .20هاشم وعق عن  بكذا وكذا شاة  لماً وفرّت  احسب ، تال: علي بن

                                                           
 .1ؤ 1ه 5م 51 ار األنوار:   - 20



 

 11 

 
 اإلماء

إن أكـرمكم أياـاً، مـن أولد اإلمـاث فقـد تـال عزوجـل: وهـو  وأما كون بعاكم 
عند اهلل اتقاكم

، وذلـك ألن اهلل 20ولداً ألمة وهـي هـاجر tوتد كان جد نبينا إ اعيل  27
أو أمــة كمــا ورد يف  ســبحان  يــرى عمــل النســان و قــواك ومــدى معرفتــ  وإميانــ  ل أنــ  مــن حــرّة

، واألمـــة مفاـــلة إذا  29«إن اهلل ل ينظـــر إىل صـــوركم... ولكـــن ينظـــر إىل تلـــوبكم»الـــدي : 
كانـــا فـــوق الـــرّة إميانـــاً وعمـــ ً صـــالاً، كمـــا أن العبـــد مفاـــل إذا كـــان فـــوق الـــّر عنـــد اهلل 

ري الشرعية، سبحان ، هذا بالحافة إىل أن اإلس م واألديان السماوية ل  ع ف بالطبقياّ غ
: لالشــــريال املطيــــع وتــــال  16حيــــ  أنــــ  للــــيس لعــــرحم علــــ  ع مــــي فاــــل إل بــــالتقوى 

إيّن وجـدّ، أصـل االلـق الـ اه واأله آدم … امنـا يتفاحـلون بـالتقوى… والوحيع العاصـي
 .13واألم حواث خلقكم ال  واحد وهم عبيدك 

 
 هل تحرم تسميته 

 
كمــا أشــرنا إليــ ، واملشــكور بيــنكم يف   ررتــد اختلــال يف حرمــة التســمية وذكــر ا ــ  املبــا

األ منة املتأخرة: شرعية ذكر السم وجـوا ك، وامنـا الرمـة كانـا اتصـًة يف  مـن الغيبـة الصـغرى 
ألسباه ذكرناها، وكانـا التسـمية يف  مـن الشـيخ البكـامي لتـد، سـرك  مطروحـاً للبحـ  عـن 

ة التســـمية  للمحقـــق الـــداماد، حكمكـــا وكتبـــوا رســـامل عـــّدة حـــول ا،ـــوا  والعـــدم، م ـــل لشـــرعي
ــــــن م  ــــــل الكــــــ م يف ذلــــــك يف الكتــــــاه لال ولحتــــــر  التســــــمية  للشــــــيخ املــــــاخوري، وتــــــد فصم

                                                           
 .13سورة ال راّ:  - 27
، 7ؤ 5ه 111م 14 ، والبحــار: 8ؤ 5ه 11م 14، والبحــار:  6ؤ 7ه 155م 14راجــع  ــار األنــوار:   - 20

 .56ؤ 5ه 111م 14والبحار:  
 .4ؤ 2ه 11م 72 ار األنوار:   - 29
 .13ؤ 87ه 351م 73 ار األنوار:   - 16
 .4ؤ 13ه 171م 11 ار األنوار:   - 13
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 .12ال اتب 
 

 من شمائله 
 

خلقــاً وُخلقــاً، ويف كمــال الــدين:  pأشــب  النــا، برســول اهلل  وروي أن اإلمــام املكــدي 
املكــدي مــن ولــدي ا ــ  ا ــي : لعــن جــابر بــن عبــد اهلل األنصــاري تــال: تــال رســول اهلل 

وكنيتــ  كنيــ ، أشــب  النــا، حم خلقــاً وخلقــاً،  كــون بــ  غيبــة وحــرية  اــل فيكــا األمــم ه يقبــل  
 .11كالشكاه ال اتب ميرها عدلً وتسطاً كما ملئا جوراً و لماً 

كـــان   كمـــا يف البحـــار وغـــريك، فقـــالوا: إنـــ    pكمـــا روي ان مشاملـــ  مشامـــل رســـول اهلل 
محـــرة، اجلـــي ا،بـــني، أتـــىن األنـــال، غـــامر العينـــني، مشـــرف الـــاجبني، لـــ  نـــور ابـــيض مشـــرباً 

ســاطع، يغلــب ســواد ليتــ  ورأســ ، وعلــ  رأســ  فــرق بــني وفــر ني كأنــ  ألــال بــني واويــن، افلــج 
ال نايــا، برأســ  جــزا ، أي يف أخــري شــعرك م ــل الُعقــد، عــريض مــا بــني املنكبــني، اســود العينــني، 

، وبطنـ  كبطنـ ،  لـيس بالطويـل الشـامخ، ولبالقصـري الـ  ق، tسات  كساق جدك أمرياملؤمنني
بل مربوع القامة، مدور اهلامة، سـكل االـدين، علـ  خـدك األميـن خـال كأنـ  فتـاة مسـك، علـ  

 .11رحراحة عنل، ل   ا ما رأّ العيون أتصد من 
وجعــل مــن صــلب الســني أممــة يقومــون بــأمري : ل… ويف الــدي  عــن رســول اهلل 

وصي ، التاسع منكم تامم أهل بي  ومكـدي أمـ ، أشـب  النـا، حم يف مشاملـ  وأتوالـ   ونفظون

                                                           
: ل  سـمية المـام الغامـب عـج باسـم م ؤ 116كتاه ا رمـاّ م  13تال المام الشريا ي لمد ل   يف موسوعة الفق     - 12

: الظــاهر ان  ســميت  عليــ  الصــ ة و الســ م  ــذا الســم لــيس مبحــرم و ان ذهــب ال ذلــك بعــض الفقكــاث ،ملــة مــن  م د
 268/ 14: لصاحب هـذا المـر ليسـمي  با ـ  ال كـافر  لوسـامل الشـيعة الرواياّ، كصحيح ابن رماه عن الصادق

ل لكــم ذكــرك با ــ ، تلــا: كيــال نــذكرك؟ تــال: { و يف صــحيح  االخــر  يــادة: للنكــم ل ــرون شخصــ  ولنــ33ه  2ؤ
{ إىل غريهــا مــن الروايــاّ الناهيــة، لكــن الظــاهر مــن بعــض 33ه  8ؤ 268/ 14تولــوا ال ــة مــن آل حممــد  لالوســامل 

الرواياّ ان ذلك يف مورد التقية. ويف حسن العمـري تـال: خـر   وتيـع خبـط اعرفـ : لمـن  ـاين مب مـع مـن النـا،   فعليـ  
{ و عل  أي حال، فالقول بالرمة مشكل و ان كـان الحتيـاط يف الـ ر . 33ه  13ؤ 268/ 14الوسامل لعنة اهلل  ل
 انتك .  

 .من وتوع الغيبة بالقامم  باه ما أخل الن   468كمال الدين: م  - 11
 .488راجع غيبة الطوسي: م - 11
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وأفعال ، يظكر بعد غيبة طويلة وحرية ماـلة، فـيعلن أمـر اهلل ويظكـر ديـن اهلل جـل وعـز، ويؤيـد 
 . 15بنصر اهلل وينصر مب مكة اهلل فيمر األرض تسطاً وعدلً كما ملئا جوراً و لماً 

 
 لمهدي فضل اإلمام ا

 
أفاــــل مــــن األممــــة تبلــــ  إىل اإلمــــام الســــ اد لعلــــيكم  tه ل افــــ  أن اإلمــــام املكــــدي 

 t، وبعــدك أمــري املــؤمنني pالصــ ة والســ م  كمــا يظكــر مــن األحاديــ ، فــاألول رســول اهلل 
، وبعـد هـؤلث األطكـار tه اإلمـام السـني  معاً، وبعدمها اإلمام السـن وفاطمة الزهراث

 . 10، وبعدك األممة الطاهرون من الس اد إىل العسكري كدي اإلمام امل
 شرافة النسب بآبام  الطاهرين..  فل   

 هذا بالنسبة إىل األه.
املنتكـي نسـب   وأما بالنسبة إىل األم فاُم   نتكي نسبكا إىل مشعون الصفا وصي عيسـ  

 سابقاً. ، كما مرtإىل ك ري من األنبياث واألوصياث ومن مجلتكم إبراهيم 
 .17ُفّال أيااً حي  رفع إىل السماواّ يف يوم ولد   ه ان  

ويف الــدي  كمــا ورد يف البحــار: ان اهلل  عــاىل فاــل  بقولــ : لمرحبــاً بــك عبــدي، بـــك  
نصــرة ديــد وا كــار أمــري ومكــدي عبــادي آليــا إين بــك آخــذ وبــك أعطــي وبــك اغفــر وبــك 

 .10أعذه ، وتد سبق  فصيل 
 ، ول وصي بعدك باملعىن االام.19اث وال جوان  خاا األوصي

و   صــل إليــ  يــد  ــا  ول كــافر ول  16ليســا يف عنقــ  بيعــة ألحــد مــن ا،بــارين tوانــ  

                                                           
 .  4، ؤوان  ال اين عشر من األممة  م يف النص عل  القام ما روي عن الن   42باه  457كمال الدين: م  - 15
 أفال اسوة للنساث . ـ املقدمة، وكتاه لفاطمة    1للتفصيل راجع كتاه لمن فق  الزهراث  - 10
 . باه ما ورد يف مي د القامم  246راجع كمال الدين م - 17
 .42ه 188م 54و  37ؤ 47م 51انظر  ار األنوار:   - 10
،  يــارة املكــدي  217، مصــباؤ الكفعمــي: م11ه 411م 4، الصــراط املســتقيم:  221راجــع كمــال الــدين: م - 19

 .473و 428غيبة الطوسي:  256، االرامج: م346مصباؤ املتك د: م
 .318وم 313و 22كمال الدين: م  - 16
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منافق، كما يف مجلة من آبام  ملصلحة رأهـا اهلل  عـاىل فـيكم. ففـي الـدي : لملـا صـا  السـن 
: علــ  بيعتــ ، فقــال معاويــة بــن احم ســفيان دخــل عليــ  النــا، ف مــ  بعاــكم بــن علــي

ونكــم مــا  ــدرون مــا عملــا، واهلل الــذي عملــا خــري لشــيع  ممــا طلعــا عليــ  الشــمس أو 
غربا، ال  علمون أند إمامكم مف ض الطاعة عليكم وأحد سيدي شـباه أهـل ا،نـة بـنص 

أمــا علمــتم إنــ  مــا منــا أحــد إل ويقــع يف عنقــ  بيعــة لطاغيــة  مانــ  إل … مــن رســول اهلل
الذي يصلي روؤ اهلل عيس  بن مر  خلفـ ، فـان اهلل عزوجـل افـي ولد ـ  ويغيـب   القامم

بـن  شخص  لئ  يكون ألحد يف عنق  بيعة إذا خـر ، ذلـك التاسـع مـن ولـد أخـي السـني
سيدة اإلماث، يطيل اهلل عمرك ه يظكرك بقدر   يف صورة شاه دون أربعني سنة ذلك ليعلم أن 

 .13اهلل عل  كل شيث تدير 
 تـال الصـادق  12الـذي هـو روؤ اهلل وكلمتـ  يصلي خلف  عيس  بن مر   وأن  
من ذريـ  املكـدي، إذا خـر  نـزل عيسـ  بـن مـر  لنصـر   فقدمـ  وصـل  :ل … عن الن  
 . 11خلف  

وعـن حممــد بـن النفيــة: لفينــا سـا خصــال    كـن يف أحــد ممــن كـان تبلنــا ول  كــون يف 
ومكدي هـذك األمـة الـذي يصـلي … رسلني وعل  سيد الوصينيأحد بعدنا، منا حممد سيد امل

 .  11خلف  عيس  بن مر 
فصـل   : لإذا خر  املكدي من ولـدي نـزل عيسـ  بـن مـر ويف عيون أخبار الرحا 

 . 15خلف  
 وأن  يسمع نداث من السماث حني  كورك، كما ورد بذلك رواياّ ك رية نشري إىل بعاكا:

ـــاد مـــن مكـــان ري تولـــ   عـــاىل: روى علـــي بـــن إبـــراهيم يف  فســـ ـــاد المن ـــوم ين واســـتمع ي
قريب

 .17واسم أبي   تال: لينادي املنادي باسم القامم  10

                                                           
 .من وتوع الغيبة بالقامم  ما أخل ب  السن بن علي بن أحم طالب  41ه 318كمال الدين: م  - 13
 .547و 325و 331و 331و 462و 461و 451و 77كمال الدين: م  راجع - 12
 .2ؤ 31اجمللس  411األمال للشيخ الصدوق: م - 11
 .341االصال: م - 11
 .414م    :4عيون أخبار الرحا  - 15
 .21سورة ق:  - 10
 .347م 4 فسري القمي:   - 17
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 tانـ  تـال: لينـادي منـاد مـن السـماث باسـم القـامم  tويف روايـة أخـرى عـن اإلمـام البـاتر 
تاعـد إل  فيسمع من باملشرق ومن باملغره، ل يبقـ  راتـد إل اسـتيقم، ول تـامم إل تعـد، ول

، فــرحم اهلل مــن اعتــل بــذلك الصــّو فأجــاه، فــان  تــام علــ  رجليــ ، فزعــاً مــن ذلــك الصــّو
الصّو األول هو صّو جلميل الروؤ األمني وهو يف شـكر رماـان شـكر اهلل ليلـة ا،معـة يف 

 ودّل عل  ذلك أخبار متعددة. 10ال ال  والعشرين من  ، كما يف غيبة النعماين
 

 حركة األفالك
، ففــي روايــة عــن اإلمــام البــاتر حركــة األفــ ر  بطــأ و قلــل ســرعتكا حــني  كــورك  ه إن

tلإذا تــام القــامم : فيمكــ  علــ  ذلــك ســبع ســنني مقــدار كــل ســنة … ســار إىل الكوفــة
عشــر ســنني مــن ســنيكم هــذك، ه يفعــل اهلل مــا يشــاث، تــال: تلــا لــ : جعلــا فــدار فكيــال 

باللبوة وتلة الركة فتطول األيـام لـذلك والسـنون،   طول السنون؟ تال: يأمر اهلل  عاىل الفلك
تال: تلا ل : اهنم يقولون إن الفلـك إن  غـرّي فسـد، تـال: ذلـك تـول الزنادتـة، فأمـا املسـلمني 

 tورد الشمس تبل  ليوشع بـن نـون  pف سبيل هلم إىل ذلك، وتد شق اهلل  عاىل القمر لنبي  
تعدون كألف سنة مماواخل بطول يوم القيامة وان 

19  56. 
ويف بعــض الروايــاّ: أن يف  مــن العــدل يطــول ســري الفلــك، بينمــا يف وتــا الظلــم يقصــر 

 .53سري الفلك، ولقد ذكرنا هذا الدي  يف كتاه االداه والسنن
   من خصائصه 

وهــو املصــحال  pالــذي دونــ  بعــد وفــاة النــ   tيــأيت مبصــحال أمــري املــؤمنني  وانــ  
                                                           

 .452 – 453غيبة النعماين: م - 10
 .27سورة الج :  - 19
، 482، وروحـة الــواعظني: مبـاه: ذكـر ع مـاّ تيـام القـامم 288م 4. وكشـال الغمـة:  365م 4 الرشـاد:  - 56

 112م 4، والصــــــراط املســــــتقيم:  532و 541و 517و 262و 272م 4و  548و 242م 1وكشــــــال الغمــــــة:  
 ، روحــة الــواعظني:53، و أويــل االيــاّ الظــاهرة: م1137و 1135، واالــرامج وا،ــرامح: م441و 122و134و 118و
 231، والعمــدة: م283و 247و 311، وأعــ م الــورى م416، وارشــاد القلــوه: م 461، والحت ــا : م474م
،وكشـــــال 124، والفاـــــامل:م6، وجـــــامع األخبـــــار:   م72و 57، وغيبـــــة النعمـــــاين: 111، وغيبـــــة الطوســـــي: 111ؤ

 .66و 44املايئة: م. ومنتخب األنوار 16و71، وكفاية األثر: 152و 154، وكتاه سليم بن تيس: 346اليقني: 
 .17-12موسوعة الفق :    - 53
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 تأويل وما أشب .الذي يشتمل عل  التفسري وال
 ظل  غمامة علـ  رأسـ  الشـريال داممـاً، وينـادي منـاد مـن  لـك الغمامـة بلسـان  وان   

ميــر األرض عــدلً كمــا مــرّ  فصــيح  يــ  يســمع  الــ ق ن بــان هــذا مكــدي آل حممــد 
 ، وهذا النداث غري الذي ذكرناك سابقاً.52 لماً وجوراً 
كرك لنصر  ، كما كان كذلك سليمان النـ  نار امل مكة وا،ن والنس يف عس وان  
 51. 

حــني يظكــر يكــون علــ  هيئــة الرجــل الــذي ماــ  مــن عمــرك ث ثــون أو أربعــون  وانــ  
 ..51سنة، ف   غريك األيام

تـال:  ؟مـا ع مـاّ القـامم مـنكم إذا خـر  tوعن أحم الصلا اهلروي تال: لتلا للرحا 
النـا ر إليـ  ليحسـب  ابـن أربعـني سـنة أو  ع مت  أن يكون شـيخ السـن، شـاه املنظـر، حـىت أن

دوهنـــا، وان مـــن ع ما ـــ  انـــ  ل يكـــرم مبـــرور األيـــام والليـــال حـــىت يأ يـــ  أجلـــ   كـــذا رواك كمـــال 
 .55الدين

 
 وحتى الحيوانات

 
ـ ل اــاف بعاــكا مــن بعــض، وكمــا ل ختــاف مــن  كمــا أن اليوانــاّ ـ يف  مانــ  

يف حدي : لولـو تـد  البعض، تال أمري املؤمنني  اإلنسان أيااً، و كون األلفة بني بعاكا
تــام تاممنــا ألنزلــا الســماث تطرهــا، وألخرجــا األرض نباهتــا، ولــذهبا الشــحناث مــن تلــوه 
العباد،واصطلحا السباع والبكامم، حىت حلشي املرأة بني العراق إىل الشام ل  اع تـدميكا إل 

 .50ختاف   عل  النباّ، وعل  رأسكا  ينتكا ل يكي كا سبع ول
                                                           

 .414، و أويل االياّ: م162بشارة املصطف : م - 52
 .44باه يف نوادر الكتاه: ؤ 874، وكمال الدين: م81راجع منتخب األنوار املايئة: م - 51
ـــــدين: م - 51  : ، الحت ـــــا 146م 4، الصـــــراط املســـــتقيم:  541م 4، كشـــــال الغمـــــة:  41ه 318راجـــــع كمـــــال ال

 .244، كفاية األثر: م247أع م الورى: م 461م
 .1171، واالرامج: م14باه ما روى يف ع ماّ القامم ؤ 854كمال الدين: م  - 55
أصحاب  يف جملس واحـد أربعمامـة بـاه مـا يصـلح للمسـلم يف دينـ  ودنيـاك، وحتـال  علم أمري املؤمنني  848االصال: م - 50

 أربعمامة باه للدين والدنيا.ألصحاب  وهي  آداب   115العقول: م



 

 45 

ونزعنا ما أتول: إن األرض  كون يف ذلك الال كم ل صغري لل نة كما تال سبحان : 
في صدورهم من غل  

57. 
 

 احياء بعض الموتى
 . tكما أن بعض املو   نيون ونارون يف ركاب  

من  كر الكوفة سبعة وعشرون رجً ،  سة عشـر مـن  tوتد روي ان  لار  مع القامم 
لــذين كــانوا يكــدون بــالق وبــ  يعــدلون، وســبعة مــن أهــل الككــال، ويوشــع بــن ا tتــوم موســ  

نــون، وســلمان، وابــو دجانــة األنصــاري، واملقــداد، ومالــك األشــ  فيكونــون بــني يديــ  أنصــاراً 
 .50وحكاماً 
 

 األرض وكنوزها
 

 وختر  األرض كنو ها وذخامرها املختبئة فيكا، وهي ك رية جداً. 
مــار وســامر الــنعم  يــ  ختتلــال حــال األرض حينئــذ عمــا كانــا و غـزو األمطــار و ك ــر ال 

 تبل .
يـــوم تبــدض األرض غيـــر األرضوتــد روي يف بعــض الروايــاّ  فســـري تولــ   عــاىل: 

59 
 بذلك.

 القوة الجسمية
حـني يظكـر ياــع يـدك علـ  الــرألو،، فيـذهب القـد والســد مـن النـا،، و ك ــر  وانـ  

ة العلـــم الظـــاهر اليـــوم حرفـــان فحســـب، والعلـــم العلـــوم، حـــىت أن يف بعـــض األحاديـــ  أن نســـب
 سبع وعشرون ويااف إلي  الرفان الظاهران تبل  مان .  الذي يظكر بعد اليوم يف  مان  

تــال: تــال  عــن أبيــ  عــن جــدك  ويف الــدي  عــن احم جعفــر حممــد بــن علــي البــاتر 
                                                           

 .27، سورة ال ر:23سورة األعراف:  - 57
 .282، وأع م الورى: م252م 4، والصراط املستقيم:  عن احم عبد اهلل  368م 4الرشاد:   - 50
 .26سورة إبراهيم:  - 59
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إذا هــز رايتــ  …  وهــو علــ  املنــل: لاــر  رجــل مــن ولــدي يف آخــر الزمــان، أمــري املــؤمنني 
أحاث هلا ما بني املشرق واملغره، ووحع يدك عل  رألو، العباد، ف  يبق  مؤمن إل صار تلب  

 .06اشد من  بر الديد
تــال: لإذا تــام تاممنــا وحــع يــدك علــ  رألو،  ويف حــدي  آخــر عــن احم جعفــر البــاتر 

 .03العباد ف مع  ا عقوهلم وكملا  ا أح مكم 
ـــرون اإلمـــام  tعـــن العـــادة يف أبصـــار وأ ـــاع أصـــحاب   و كـــون القـــوة االارتـــة  t يـــ  ي

 ويسمعون ك م  من مسافة أربعة فراسخ أو أك ر.
حـىت يولـد لـ   t: لويعمر الرجل  يف ملكـ   طول، تال  كما أن أعمار أصحاب  
، والظـاهر أن املــراد أهنـا ليسـا مــن هـؤلث األلـال، وإل فمــن 02ألـال ذكـر ل يولـد فــيكم ان ـ  

 حح أن ولدة األن   مستمرة إىل يوم القيامة.الوا
 ذهب الب يا والعاهاّ، والاعال عن أنصارك وأعوان . ويعطـ  كـل واحـد  ويف  مان  

 من أنصارك وأعوان  تّوة أربعني     رجً . 
: لإذا تام تاممنا أذهب اهلل عن شيعتنا العاهـة وجعـل تلـو م تال اإلمام  ين العابدين 

 .01عل توة الرجل منكم توة أربعني رج ً ويكونون حكام األرض وسنامكا كزبر الديد وج
ســــــنام األرض  تــــــال: ليكــــــون مــــــن شــــــيعتنا يف دولــــــة القــــــامم وعــــــن احم عبــــــد اهلل 

 . 01وحكامكا، يعط  كل رجل منكم توة  أربعني رجً  
ــــة رســــول اهلل وينشــــرها ويصــــطحب  ، وان اهلل  عــــاىل pويلــــبس درع رســــول اهلل  05راي

                                                           
 .17ؤ 853كمال الدين: م  - 06
 باه يف نوادر الكتاه. 31ؤ 875كمال الدين: م  - 03
: لان تاممنـا إذا تـام اشـرتا  . وفيـ : عـن أحم عبـد اهلل 77ؤ 337، وم 54ؤ 47ه  331م 54ألنـوار:   ار ا - 02

األرض بنور ر ا واستغىن العباد من حوث الشمس، ويعمر الرجل يف ملك  حىت يولد ل  ألال ذكـر ل يولـد فـيكم ان ـ ،ويبىن يف 
ب ث وبـالرية حـىت اـر  الرجـل يـوم ا،معـة علـ  بغلـة سـوفاث  كر الكوفة مس دا ل  ألال باه، ويتصل بيّو الكوفة بنكر كـر 

 يريد ا،معة ف  يدرككا .
، غيبــة 71، مشــكاة األنــوار: م47ؤ 873، وانظــر كمــال الــدين: م12ابــواه األربعــني فمــا فوتــ  ؤ 521االصــال: م - 01

 .311النعماين: م
 .  423، ودلمل المامة: م285لورى: موأع م ا 631، وانظر أيااً االرامج وا،رامح: م6الختصام: م - 01
 .43باه يف نوادر الكتاه ؤ 874كمال الدين: م  - 05
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ســـحاباً فيـــ  الرعـــد والـــلق، فـــي لس اإلمـــام عليـــ ، فيـــذهب الغمـــام بـــ  إىل طـــرق  tلـــ  يســـخر 
 .00السماواّ السبع واألرحني السبع، وهكذا ألصحاب  فان بعاكم يسري يف السحاه

 ، احتمالن.tوهل املراد باألرحني هنا هذك الطبقة، أو كما فسرك اإلمام الرحا
 

 ال تقية وال خوف
، وهو ينظم أمور العباد ف خوف من سلطان جامر أو   مان  و زول التقية واالوف يف

 عدو منكر ول  قية، تال سبحان : 
 ـــوا الصـــالحات ليســـت لفنهم فـــي األرض كمـــا ـــوا مـــنكم وعمل ـــذين ممن وعـــد اهلل ال

اســت لف الــذين مــن قــبلهم وليمكــنن لهــم ديــنهم الــذي ارتضــى لهــم وليبــدلنهم مــن بعــد 
 .07…ن بي شيئا  خوفهم أمنا  يعبدونني ال يشركو 

 يملك الشرق والغرب
يســلط علــ  كــل العــا  شــرتاً وغربــاً، بــراً و ــراً، ســك ً وجــبً ، كمــا بشــر بــذلك  وانــ  

  00حي  تال هلا: فابشري بولد ميلك الدنيا شرتاً وغرباً . السيدة نرجس اإلمام اهلادي
 : ويف الدي  عن رسول اهلل 

  يف القامم من ولدي، فيبلغ  شرق األرض وغر ـا إن اهلل  بارر و عاىل سي ري سنتل… 
حــىت ل يبقــ  مــنك ً ول موحــعاً مــن ســكل ول جبــل وطئــة ذو القــرنني إل وطئــ  ويظكــر اهلل لــ   
كنـــــو  األرض ومعادهنـــــا، وينصـــــرك بالرعـــــب فـــــيمر األرض تســـــطاً وعـــــدلً كمـــــا ملئـــــا  لمـــــاً 

 .09وجوراً 
 قضاؤه 

مــن دون احتيــا  إىل حاــور شــاهد أو بينــة أو   يقاــي بــني النــا، بعلــم المامــة وأنــ  
 كانا كذلك، حسبما ورد يف رواياّ متعددة.   tوسليمان  tما أشب ، كما أن داود 

                                                           
 .42باه يف نوادر الكتاه ؤ 874انظر كمال الدين: م - 00
 .55سورة النور:  - 07
 .باه ما روى  يف نرجس  243كمال الدين: م  - 00
 ، باه ما روي من حدي  ذي القرنني.2ؤ 312كمال الدين: م  - 09
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هذا املكدي يقاي بقااث داوود …ليف حدي :  ويف كمال الدين عن أحم عبد اهلل 
 .   76ول يريد علي  بينة  وسليمان 

فـيحكم   عزوجـل القـامم مـن أهـل البيـا : لحىت يبع  اهلل ويف حدي  آخر عن  
 . 73فيكما  كم اهلل عزوجل ل يريد عل  ذلك بينة 

   من أخبار ظهوره 
، واليوانـاّ  طيـع أنصــارك وأعوانـ ، فعــن و ـأيت سـيوف وأســلحة مـن السـماث ألنصــارك 

وتد أحاطوا مبا بني االافقني فليس من شيث  تال: لكأين بأصحاه القامم  أحم جعفر
وهـو مطيـع هلـم حـىت ســباع األرض وسـباع الطـري، يطلـب رحــاهم يف كـل شـيث حـىت  غمــر  إل

 .72األرض عل  األرض و قول: مر حم اليوم رجل من أصحاه القامم 
  tمـن صـخرة نـ  اهلل موسـ   tوار  هنران من ماث ولنب يف  كـر الكوفـة مقـر خ فتـ   

انــ  تــال: لإذا تــام القــامم مبكــة  tتر كمــا كــان هــو كــذلك أيــام التيــ ، وتــد ورد عــن اإلمــام البــا
وأراد أن يتوج  إىل الكوفة نادى مناد: أل ل نمـل أحـد مـنكم طعامـاً ول شـراباً، ونمـل معـ  

الــذي انب ســا منــ  اثنتــا عشــرة عينــاً، فــ  ينــزل منــزل إل نصــب   tح ــر موســ  بــن عمــران 
ي، فيكـون  ادهـم حـىت ينزلـوا فانبع ا منـ  العيـون، فمـن كـان جامعـاً شـبع ومـن كـان  مآنـاً رو 

الن ال من  ـاهر الكوفـة، فـ ذا نزلـوا  اهرهـا انبع ـا منـ  املـاث واللـنب داممـاً، فمـن كـان جامعـاً 
 .71شبع ومن كان عطشاناً روي 

ونـاره يف ركبـ  ويصـلي  tينـزل مـن السـماث لنصـر    tكما أن ن  اهلل عيسـ  بـن مـر  
   يف أبــان بــن  غلــب عــن أحم عبــد اهلل ، ففــي الــديخلفــ  وأول مــن يبايعــ  جلاميــل 

جلميل ه ينـادي بالصـّو يسـمع  اال مـق: أ ـ  أمـر اهلل فـ   تال: لأول من يبايع القامم 
 .71 ستع لوك 

                                                           
 .11باه يف نوادر الكتاه ؤ 871كمال الدين: م - 76
 .41باه يف نوادر الكتاه ؤ 871كمال الدين: م  - 73
 .  48باه يف نوار الكتاه ؤ 873كمال الدين: م  - 72
 .17باه يف نوادر الكتاه ؤ 871راجع كمال الدين: م - 71
 .16باه نوادر الكتاه ؤ 871راجع كمال الدين: م - 71
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الـذي هـو موجـود ويظكـر مـن األحاديـ  انـ  لـيس  75يقتل الدجال كما أن يف  مان  
tإىل  كورك  pمن اإلنسان ول من ا،ن ول من امللك وأن  كان من  مان  

. تال الصـادق 70
 لإن اهلل  بارر و عاىل خلق أربعة عشر نوراً تبل خلق االلق بأربعة عشر ألـال عـام، فكـي :

أرواحنــا، فقيــل لــ  يــا بــن رســول اهلل ومــن األربعــة عشــر، فقــال: حممــد وعلــي وفاطمــة والســن 
ل الــدجال ويطكــر والسـني واألممــة مــن ولـد الســني آخــرهم القــامم الـذي يقــوم بعــد غيبـة فيقتــ

 .77األرض من كل جور و لم 
إذا مـــاّ تـــتً ، يصـــل  علـــ  جنا  ـــ  بســـبع  كبـــرياّ وكـــان ذلـــك خاصـــاً بـــأمري  وانـــ  
 .tاملؤمنني 

 نقطع دولة ا،بابرة والظاملني، اللكم ع ل فرجـ  وسـّكل ارجـ  واجعلنـا مـن  وبظكورك 
 أنصارك وأعوان .

 من بركات الظهور
األرض كمـــا أحــب، وحلــر األرض بعونـــ   عــاىل عــدلً وتســـطاً،  يعبــد اهلل يف وبظكــورك 

ليظهــــره علـــى الـــدين كلـــهويغلـــب الـــدين، كمـــا تـــال ســـبحان  
: t، ويف  يـــارة اإلمــــام 70

لالس م عل  مكدي األمم وجامع الكلـم.. السـ م علـ  املكـدي الـذي وعـد اهلل بـ  األمـم ان 
وتســـطاً وميكـــن لـــ  وين ـــز بـــ  وعـــد  ممـــع بـــ  الكلـــم ويلـــم بـــ  الشـــع  وميـــر بـــ  األرض عـــدلً 

 .79املؤمنني 
 وسيرته أخالق الرسوض 

يظكـــر علـــ  أخـــ ق جـــدك رســـول اهلل وســـري  ، أمـــا مـــا يتصـــورك  ه أن اإلمـــام ال ـــة 
البعض من ك رة ارات  الدماث وما أشب  ف  دليل علي ،فعن جابر بن يزيد ا،عفي عـن جـابر بـن 

: لاملكــدي مــن ولــدي ا ــ  ا ــي وكنيتــ  كنيــ ،  عبــد اهلل األنصــاري تــال: تــال رســول اهلل
                                                           

 باه حدي  الدال وما يتصل ب  من أمر القامم. 27ه 547اه كمال الدين: م راجع حول الدجال، كت - 75
 .42باه يف نوادر الكتاه ؤ 874انظر كمال الدين: م - 70
وذكــر غيبتــ  وأنــ   مــن الــنص عــن القــامم  بــاه مــا روى عــن الصــادق  33ه 7ؤ 338_  335كمــال الــدين: م  - 77

 .  ال اين عشر من األممة 
 .1، سورة الصال: 46وسورة الفتح:  ،33سورة التوبة:  - 70
 .4ؤ 7ه 111م 11 ار األنوار:   - 79
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 .06الدي …  أشب  النا، حم َخلقاً وُخلقاً،  كون ب  غيبة وحرية
: لاملكــــدي مــــن عــــن رســــول اهلل ويف حــــدي  آخــــر عــــن أحم بصــــري عــــن الصــــادق 

 .03أشب  النا، حم َخلقاً وُخلقاً … ولدي
 وسنة من عيس    : ليف صاحب هذا األمر سنة من موس  وتال أبو جعفر 
أمــــا مــــن حممــــد فالقيــــام بســــري    و بيــــني …  وســــنة مــــن  حممــــد  وســــنة مــــن يوســــال 

 .02آثارك 
: لأن يف صاحب هذا األمر سنن مـن األنبيـاث، سـنة ويف الدي  عن اإلمام الصادق 

وســـنة مـــن حممـــد  ، وســـنة مـــن يوســـال ، وســـنة مـــن عيســـ مـــن موســـ  بـــن عمـــران 
 …  01داك ويسري بسري   وأما سنة حممد فيكتدي. 

لينبـا يف تلـب  تـال: لإن العلـم بكتـاه اهلل عزوجـل وسـنة نبيـ   وعن أحم جعفـر 
 …. إىل غريها01مكدينا كما ينبا الزرع عل  أحسن نبا   

 
  كثرة الروايات فيه 

 
وعـن األممـة   ه ل افـ  أن األحاديـ  القدسـية والروايـاّ الـواردة عـن    رسـول اهلل

وأحوال  وصفا   وغيبت  و كورك ودولت  ك رية جداً.. نشري   اإلمام املكدي يف الطاهرين 
 فحسب:  إىل بعاكا من كتاه لكمال الدين   للشيخ الصدوق

 النص الوارد عن اهلل عزوجل
ليلـــة املعـــرا ، تـــال اهلل  عـــاىل: لوأعطيتـــك أن أخـــر  مـــن  يف حـــدي  عـــن رســـول اهلل 

                                                           
 .من وتوع الغيبة بالقامم  باه ما أخل ب  الن   1ؤ 468كمال الدين: م  - 06
 .2ؤ 467كمال الدين: م  - 03
مـن رســول  فيـ  ســنة . هـذا ويف بعـض الروايــاّ أنـ  بــاه مـا أخـل بــ  أبـو جعفـر البــاتر  11ؤ341كمـال الـدين: م  - 02

حيــ  كانــا حروبــ  دفاعيــة و   يســتخدم الســيال كمــا اســخدم  رســول اهلل  وهــو الســيال، فــاملراد أن اإلمــام  اهلل 
 يقتل يف  لك الروه إل القليل القليل مما   يكن ل  نظري ل تبل اإلس م ول بعدك.

 .33ه 25ؤ 351كمال الدين: م  - 01
 روى يف ع ماّ االرو .باه ما  57ه 16ؤ 853كمال الدين: م  - 01
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ك مــن البكــر البتــول، وآخــر رجــل مــنكم يصــلي خلفــ  صــلب  أحــد عشــر مكــدياً كلكــم مــن ذريتــ
عيس  ابن مـر ، ميـر األرض عـدلً كمـا ملئـا  لمـاً وجـوراً، أ ـي بـ  مـن اهللكـة، وأهـدي بـ  
 ؟من الا لة، وأبرئ ب  من العم ، وأشفي ب  املريض، فقلا: إهلي وسيدي مىت يكون ذلـك

كل، وك ر القرّاث، وتّل العمل، وك ـر فأوح  اهلل جل وعز: يكون ذلك إذا رفع العلم، و كر ا،
القتل، وتّل الفقكاث اهلادون، وك ر فقكاث الاـ لة واالونـة، وك ـر الشـعراث، واختـذ أمتـك تبـورهم 
مســـاجد، وحّليـــا املصـــاحال، و خرفـــا املســـاجد، وك ـــر ا،ـــور والفســـاد، و كـــر املنكـــر وأمـــر 

ث بالنساث، وصاّر األمراث كفرة، أّمتك ب  وهنوا عن املعروف، واكتف  الرجال بالرجال، والنسا
 .05وأولياألهم ف رة، وأعواهنم  لمة، وذوي الرأي منكم فسقة 

: تال عزوجل ـ ليلة املعرا  ـ: لارفع رأسـك فرفعـا رأسـي وإذا  ويف حدي  آخر عن  
أنــا بـــأنوار علـــي وفاطمـــة والســـن والســـني، وعلـــي بــن الســـني وحممـــد بـــن علـــي، وجعفـــر بـــن 

ر، وعلــي بـن موسـ ، وحممـد بـن علــي، وعلـي بـن حممـد، والسـن بــن حممـد، وموسـ  بـن جعفـ
 ؟علــي، ولحممــد  بــن الســن القــامم يف وســطكم كأنــ  كوكــب دري تلــا: يــا ره ومــن هــؤلث

تال: هؤلث األممة وهذا القامم الذي نلل ح ل ونـّرم حرامـي، وبـ  أنـتقم مـن أعـدامي، وهـو 
الظــاملني وا،احــدين والكــافرين، فيخــر   راحــة ألوليــامي، وهــو الــذي يشــفي تلــوه شــيعتك مــن

 . 00ال ّ والعزى طريني فيحرتكما، فلفتنة النا، يومئذ  ما أشد من فتنة الع ل والسامري 
 النص الوارد عن رسوض اهلل

: لعلـــي مـــد  وأنـــا مـــن علـــي  وهـــو  و  ابنـــ  وأبـــو ســـبطي الســـن تـــال رســـول اهلل 
د وإيــاهم ح  ــاً علــ  عبــادك، وجعــل مــن صــلب والســني،  أل وإن اهلل  بــارر و عــاىل جعلــ

السـني أممـة يقومـون بـأمري، ونفظـون وصـي ، التاســع مـنكم تـامم أهـل بيـ ، ومكـدي أمــ ، 
أشـب  النــا، حم يف مشاملـ  وأتوالــ  وأفعالـ  يظكــر بعـد غيبــة طويلـة وحــرية ماـّلة، فــيعلن أمــر اهلل، 

مكــة اهلل، فــيمر األرض تســطاً وعــدلً  ويظكــر ديــن اهلل جــل وعــز، يؤيــد بنصــر اهلل وينصــر مب 
 .07كما ملئا جوراً و لماً 

                                                           
 .1ؤ 43ه 431كمال الدين: م  - 05
 .4ؤ 43ه 421 – 421كمال الدين: م  - 00
 .4ؤ 42ه 425كمال الدين: م  - 07
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: لاألممة بعدي  اثنا عشر أوهلم أنا يا  علي وآخرهم القامم الذي وتال رسول اهلل 
 .00يفتح اهلل عزوجل عل  يدي  مشارق األرض ومغار ا 

، حم َخلقاً : لاملكدي من ولدي، ا   ا ي، وكنيت  كني ، أشب  الناوتال رسول اهلل 
وُخلقاً،  كون ب  غيبة وحرية  ال فيكا األمم، ه يقبل كالشكاه ال اتب ميرها عدلً وتسـطاً 

 .09وكما ملئا جوراً و لماً 
: لاملكدي من ولدي،  كون ل  غيبة وحـرية و اـل فيكـا األمـم، يـأيت وتال رسول اهلل 

 .96لماً فيمرها عدلً وتسطاً كما ملئا جوراً و  بذخرية األنبياث

                                                           
 .35ؤ 42ه 486 – 487كمال الدين: م  - 00
 .1ؤ 45ه 471كمال الدين: م  - 09
 .5ؤ 45ه 474كمال الدين: م  - 96
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 النص الوارد عن أمير المؤمنين 
ـــة تـــال: لأ يـــا أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أحم طالـــب   يف حـــدي  عـــن األصـــبغ بـــن نبا 

فوجد ــ  متفكــراً ينكــا يف األرض، فقلــا: يــا أمــري املــؤمنني مــال أرار متفكــراً  نكــا األرض 
كن فكّر يف مولود يكون تال: ل واهلل ما رغبا فيكا ول يف الدنيا يوماً تط ول ؟أرغبا فيكا

من  كر الادي عشر من ولدي، هو املكدي ميرها عدلً كما ملئا جوراً و لماً،  كـون لـ  
 .93حرية وغيبة، يال فيكا أتوام ويكتدي فيكا آخرون 

فقال: لأما ليغينب حىت يقول ا،اهل: ماهلل يف  أن  ذكر القامم  وعن أمري املؤمنني 
 .92آل حممد حاجة 
تـال: لللقـامم منـا غيبـة أمـدها طويـل كـأين بالشـيعة مولـون جـولن  املؤمنني  وعن أمري

النعم يف غيبت ، يطلبون املرع  ف  مدون ، إل مـن ثبـا مـنكم علـ  دينـ  و  يقـس تلبـ  لطـول 
: ان القــامم منــا إذا تــام   يكــن أمــد غيبــة إمامــ  فكــو معــي يف درجــ  يــوم القيامــة، ه تــال 

 .91ة فلذلك خنفي ولد   ويغيب شخص  ألحد يف عنق  بيع
 

 النص الوارد عن فاطمة الزهراء 
وبني يديكا لوؤ في  أ اث  عن جابر بن عبد اهلل األنصاري تال: لدخلا عل  فاطمة 

األوصــياث مــن ولــدها فعــددّ اثــد عشــر آخــرهم القــامم ث ثــة مــنكم حممــد، وأربعــة مــنكم علــي 
 .91صلواّ اهلل عليكم أمجعني 

: أنـــا ســـيد النبيـــني، وعلـــي ابـــن أحم اهلل بـــن عبـــا، تـــال: لتـــال رســـول اهلل  وعـــن عبـــد
طالــب ســيد الوصــيني، وإن أوصــيامي بعــدي اثنــاث عشــر أوهلــم علــي بــن أحم طالــب، وآخــرهم 

 . 95القامم
ألهّنئكــا مبولــود  وعــن جــابر بــن عبــد اهلل األنصــاري تــال: لدخلــا علــ  مــوليت فاطمــة 

                                                           
 .1ؤ 48ه 472كمال الدين: م  - 93
 .1ؤ 48ه 465كمال الدين: م  - 92
 .12ؤ 48ه 467 - 468كمال الدين: م  - 91
 .13ؤ 42ه 458كمال الدين: م  -91
 .41ؤ 42ه 488كمال الدين: م  - 95
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ا من درة بيااث، فقرأّ ف ذا فيكا: لأبـو القاسـم حممـد بـن ف ذا هي بصحيفة بيده السن 
عبد اهلل املصطف ، أم  آمنة بنا وهب، أبو السن علي بـن أحم طالـب املر اـ ، أمـ  فاطمـة 
. أبـو عبـد اهلل السـني بـن علــي   بنـا أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف، أبـو حممــد بـن علـي البَــرم

، أمكمـــــا فاطمـــــة بنـــــا حممـــــد د علـــــي بـــــن الســـــني العـــــدل، أمـــــ  شـــــكر ، أبـــــو حممـــــالتقـــــيم
بنــا يزدجــرد ابــن شاهنشــاك، أبــو جعفــر حممــد بــن علــي البــاتر، أمــ  أمم عبــد اهلل بنــا 90بانويــ 

الســـن بـــن علـــي بـــن أحم طالـــب، أبـــو عبـــد اهلل بـــن جعفـــر حممـــد الصـــادق، أمـــ  أم فـــروة بنـــا 
ة ا كا محيدة، أبو القاسم بن حممد بن أحم بكر. أبو إبراهيم موس  بن جعفر ال قة، أم  جاري

السن علي الرحا، أم  جارية ا كا  مة، أبـو جعفـر حممـد بـن علـي الزكـي، أمـ  جاريـة ا كـا 
خيزران. أبو السن علي بن حممد األمني، أم  جارية ا كا سوسن أبو حممد السـن بـن علـي 

هـو ح ـة اهلل الرفيق، أم  جاري  ا كا  انة و كىن بأم السن، أبو القاسم حممـد بـن السـن، 
 .97 عاىل عل  خلق  القامم، أم  جارية ا كا نرجس صلواّ اهلل عليكم أمجعني 

ويف حدي  آخر عن جابر بن عبد اهلل األنصاري تال: دخلا عل  فاطمـة وبـني يـديكا  
لــوؤ فيــ  أ ــاث األوصــياث، فعــددّ اثــد عشــر إ ــاً آخــرهم القــامم، ث ثــة مــنكم حممــد، وأربعــة 

 .90هلل عليكم أمجعني منكم علي صلواّ ا
 

  النص الوارد عن اإلمام الحسن  
يف حــدي : لأمــا علمــتم أنــ  مــا منــا أحــد إل ويقــع يف عنقــ  بيعــة لطاغيــة  مانــ  إل القــامم 

خلفـــ ، فـــ ن اهلل عزوجـــل افـــي ولد ـــ ، ويغيـــب  الـــذي يصـــّلي روؤ اهلل عيســـ  بـــن مـــر  
لتاســع مــن ولــد أخــي الســني ابــن شخصــ  لــئ  يكــون ألحــد يف عنقــ  بيعــة إذا خــر ، ذلــك ا

ســيدة اإلمــاث، يطيــل اهلل عمــرك يف غيبتــ ، ه يظكــرك بقدر ــ   يف صــورة شــاه دون أربعــني ســنة، 
 .99ذلك ليعلم ان اهلل عل  كل شيث تدير 

                                                           
 ويف نسخة أخرى: شاك بانوي . - 90
 .1ؤ 47ه 461كمال الدين: م  - 97
 .2ؤ 47ه 412كمال الدين: م  - 90
 .4ؤ 41ه 417كمال الدين: م  - 99
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  النص الوارد عن اإلمام الحسين 
: ليف التاســع مــن ولــدي ســنة مــن يوســال، وســنة مــن موســ  بــن تــال اإلمــام الســني 

 . 366هو تاممنا أهل البيا، يصلح اهلل  بارر و عاىل أمرك يف ليلة واحد عمران و 
: لمنا اثنا عشر مكدياً أوهلم أمـري املـؤمنني علـي  وتال السني بن علي بن أحم طالب 

بن أحم طالب، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو اإلمام القامم بالق، نيـي اهلل بـ  األرض بعـد 
ل  الدين كلـ  ولـو كـرك املشـركون، لـ  غيبـة ير ـد فيكـا أتـوام وي بـا موهتا، ويظكر ب  دين الق ع

فيكـــا علـــ  الـــدين آخـــرون، فيـــؤذون ويقـــال هلـــم: لمـــىت هـــذا الوعـــد إن كنـــتم صـــادتني  أمـــا ان 
  363الصابر يف غيبت  عل  األذى والتكذيب مبنزلة اجملاهـد بالسـيال بـني يـدي رسـول اهلل 

. 
 النص الوارد عن اإلمام زين العابدين

يقــول: ليف القــامم  عــن ســعيد بــن جبــري تــال:  عــا ســيد العابــدين علــي بــن الســني
 .362سّنة من نوؤ وهو طول العمر 

: لالقــامم منــا ختفــ  ولد ــ  علــ  النــا، حــىت  وتــال علــي بــن الســني ســيد العابــدين 
 .361يقولوا:   يولد بعد، ليخر  حيا ار   وليس ألحد يف عنق  بيعة 

: لان للقــامم منــا غيبتــني إحــدامها أطــول مــن األخــرى، أمــا  بــدين وعـن اإلمــام  يــن العا
. وأمــا األخــرى فيطــول أمــدها حــىت يرجــع 361األوىل فســتة أيــام، أو ســتة أشــكر، أو ســتة ســنني

عن هذا األمر أك ر من يقول ب  ف  ي با علي  إل من توى يقين  وصحا معرفت  و  مـد يف 
 .365لبيا نفس  حرجاً مما تاينا، وسلم لنا أهل ا

                                                           
 . 1ؤ 31ه 417كمال الدين: م  - 366
 .3ؤ 31ه 416كمال الدين: م  - 363
 .2ؤ 31ه 314كمال الدين: م  - 362
 .8ؤ 31ه 314كمال الدين: م  - 361
يف غيبتـ ، فسـتة أيـام   يطلـع علـ   : لفسـتة أيـام  لعلـ  أشـارة إىل اخـت ف أحوالـ  : تول   تال الع مة اجمللسي  - 361

ريهم من االـوام، ه بعـد سـا سـنني عنـد وفـاة والـدك ، ه بعد ستة أشكر أطلع علي  غولد   إل خام االام من أهالي 
  كر أمرك لك ري من االلق. أو إشارة إىل أن  بعد إمامتـ    يطلـع علـ  خـلك إىل سـتة أيـام أحـد، ه بعـد سـتة أشـكر انتشـر 

 أمرك، وبعد سا سنني  كر وانتشر أمر السفراث.
 .6ؤ 31ه 313كمال الدين: م  - 365
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  النص الوارد عن اإلمام الباقر 
 عن حممد بن مسلم ال قفي تال:  عا أبا جعفر حممد بن علي الباتر يقول: 

لالقـــامم منـــا منصـــور بالرعـــب، مؤيـــد بالنصـــر،  طـــوي لـــ  األرض و ظكـــر لـــ  الكنـــو ، يبلـــغ 
شــركون، فــ  سـلطان  املشــرق واملغــره، ويظكــر اهلل عزوجـل بــ  دينــ  علــ  الــدين كلـ  ولــو كــرك امل

فيصلي خلف ، تـال:   يبق  يف األرض خراه إل تد عمر، وينزل روؤ اهلل عيس  بن مر  
تلا: يا ابن رسول اهلل مىت ار  تاممكم؟ تال: إذا  شـّب  الرجـال بالنسـاث، والنسـاث بالرجـال، 
واكتفــ  الرجــال بالرجــال، والنســاث بالنســاث، وركــب ذواّ الفــرو  الســرو ، وتبلــا شــكاداّ 

لـــــــــزور، وردّ شـــــــــكاداّ العـــــــــدول، واســـــــــتخال النـــــــــا، بالـــــــــدماث وار كـــــــــاه الزنـــــــــا وأكـــــــــل ا
 .360الدي  …الربا

وعــن أحم أيــوه املخزومــي تــال: ذكــر أبــو جعفــر حممــد بــن علــي البــاتر ســري االلفــاث األثــىن 
عشر الراشدين لصـلواّ اهلل علـيكم  فلمـا بلـغ آخـرهم تـال: ال ـاين عشـر الـذي يصـلي عيسـ  

 . 367يك  بسنت  والقرآن الكر خلف  لعل بن مر  
 النص الوارد عن اإلمام الصادق

تــال: لأمــا واهلل ليغيــنّب عــنكم مكــديكم حــىت يقــول ا،اهــل  الصــادق جعفــر بــن حممــد 
مـــنكم: مـــا هلل يف آل حممـــد حاجـــة، ه يقبـــل كالشـــكاه ال اتـــب فيمرهـــا عـــدلً وتســـطاً كمـــا 

 . 360ملئا جوراً و لماً 
ي ـ يف حـدي  طويـل ـ يقـول فيـ : لتلـا للصـادق جعفـر بـن وعن السيد ابن حممد المـري 

: يـا ابــن رسـول اهلل تــد روي لنـا أخبــار عـن آبامــك يف الغيبـة وصــحة كوهنـا فــأخلين  حممـد 
: إن الغيبة سـتقع بالسـاد، مـن ولـدي، وهـو ال ـاين عشـر مـن األممـة اهلـداة فقال ؟مبن  قع

حم طالـب، وآخـرهم القـامم بـالق، بقيـة اهلل ، أوهلم أمري املـؤمنني علـي بـن أبعد رسول اهلل 
يف األرض، وصــاحب الزمــان واهلل لــو بقــي يف غيبتــ  مــا بقــي نــوؤ يف تومــ    اــر  مــن الــدنيا 

 . 369حىت يظكر فيمر األرض تسطاً وعدلً كما ملئا جوراً و لماً 
                                                           

 .18ؤ 34ه 311كمال الدين: م  - 360
 .17ؤ 34ه 311 – 311كمال الدين: م  - 367
 . 44ؤ 33ه 341كمال الدين: م  - 360
 .43ؤ 33ه 341كمال الدين: م  - 369
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 يقـــول: إن ســنن األنبيـــاث مبــا وتـــع  ــم مـــن وعــن أحم بصــري تـــال:  عــا أبـــا عبــد اهلل 
 الغيباّ حادثة يف القامم منا أهل البيا حذو النعل بالنعل والقّذة بالقّذة.

فقــال: يــا أبــا  ؟تــال أبــو بصــري: فقلــا: يــا ابــن رســول اهلل ومــن القــامم مــنكم أهــل البيــا
بصـــري هـــو االـــامس مـــن ولـــد ابـــد موســـ ، ذلـــك ابـــن ســـيدة اإلمـــاث، يغيـــب غيبـــة ير ـــاه فيكـــا 

يفــتح اهلل علــ  يــدك مشــارق األرض ومغار ــا، وينــزل روؤ اهلل املبطلــون، ه يظكــرك اهلل عزوجــل ف
فيصــلي خلفــ  و شــرق األرض بنــور ر ــا، ول يبقــ  يف األرض بقعــة عبــد  عيســ  بــن مــر  

 .336فيكا غري اهلل عزوجل إل عبد اهلل فيكا، ويكون الدين كل  هلل ولو كرك املشركون 

 النص الوارد عن اإلمام الكاظم 
تـال: إذا فقـد االـامس مـن ولـد  ، عن أخي  موس  بـن جعفـر عن علي بن جعفر 

السابع فاهلل اهلل يف أديانكم ل يـزيلنكم أحـد عنكـا، يـا بـد: انـ  لبـد لصـاحب هـذا األمـر مـن 
غيبــة حــىت يرجــع عــن هــذا األمــر مــن كــان يقــول بــ ، إمنــا هــي حمنــة مــن اهلل عزوجــل امــتحن  ــا 

صح من هذا ل بعوك. فقلا: يـا سـيدي ومـا االـامس خلق ، ولو علم آباألكم وأجدادكم ديناً أ
فقال: يا بـّد عقـولكم  اـعال عـن ذلـك وأح مكـم  اـيق عـن محلـ  ولكـن  ؟من ولد السابع

 .333إن  عيشوا فسوف  دركون  
فقلـا لـ : يـا ابـن  وعن يونس بـن عبـد الـرمحن تـال: لدخلـا علـ  موسـ  بـن جعفـر 

مم بــالق ولكــن القــامم الــذي يطّكــر األرض مــن رســول اهلل أنــا القــامم بــالق؟ فقــال: انــا القــا
أعداث اهلل عزوجل وميرها عدلً كما ملئا جوراً و لماً هو االامس من ولـدي لـ  غيبـة يطـول 

 أمدها عل  نفس ، ير د فيكا أتوام وي با فيكا آخرون.
: طــــوي لشــــيعتنا، املتمســــكني  بلنــــا يف غيبــــة تاممنــــا، ال ــــابتني علــــ  موال نــــا ه تــــال 

للاثة من أعدامنا، أولئك منا وحنن منكم، تد رحوا بنـا أممـة، ورحـينا  ـم شـيعة، فطـوي هلـم وا
 .332طوي هلم ،وهم واهلل معنا يف درجا نا يوم القيامة 

 النص الوارد عن اإلمام الرضا 

                                                           
 .31ؤ 33ه 342كمال الدين: م  - 336
 .1ؤ 32ه 337 – 338كمال الدين: م  -  333
 .5ؤ 32ه 336كمال الدين: م  - 332
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تصــيديت   عــن دعبــل بــن علــي االزاعــي تــال: أنشــدّ مــولي الرحــا علــي بــن موســ 
 ال  أوهلا:

 خلــــ  مــــن تــــالوةمــــدارس ميــــات 
 

 ومنــــــــــزض وحـــــــــي مقفـــــــــر العرصـــــــــات 
 فلما انتكيا إىل تول: 

 خـــــــروال إمـــــــام ال محالـــــــة خــــــــارال
 

ـــــــــى اســـــــــم اهلل والبركـــــــــات   يقـــــــــوم عل
 يمي ــــــــز فينــــــــا كــــــــل حــــــــق وباطــــــــل 

 
ـــــــى النعمـــــــاء والنقمـــــــات   ويجـــــــزي عل

بكــاث شــديداً، ه رفــع رأســ  إّل فقــال ل: يــا خزاعــي نطــق روؤ القــد،  بكــ  الرحــا  
 ـذين البيتــني، فكـل  ــدري مــن هـذا اإلمــام ومـىت يقــوم؟ فقلـا: ل يــا مــولي إل علـ  لســانك 

 أين  عا خبرو  إمام منكم يطّكر األرض من الفساد وميرها عدلً لكما ملئا جوراً .
: يــا دعبــل اإلمــام بعــدي حممــد ابــد، وبعــد حممــد ابنــ  علــي، وبعــد علــي ابنــ   فقــال 

امم املنتظــر يف غيبتــ ، املطــاع يف  كــورك، لــو   يبــق مــن الســن، وبعــد الســن ابنــ  ال ــة القــ
الــدنيا إل يــوم واحــد لطــول اهلل عزوجــل ذلــك اليــوم حــىت اــر  فــيمر األرض عــدلً كمــا ملئــا 

 .331جوراً 
: أنــا صــاحب هــذا األمــر؟ فقــال: أنــا  وعــن الريــان بــن الصــلا تــال: تلــا للرحــا 

كمــا ملئــا جــوراً، وكيــال أكــون ذلــك صــاحب هــذا األمــر ولكــد لســا بالــذي أمرهــا عــدلً  
علــ  مــا  ــرى مــن حــعال بــدين، وإن القــامم هــو الــذي إذا خــر  كــان يف ســن الشــيو  ومنظــر 
الشبان، توياً يف بدن  حىت لـو مـد يـدك إىل أعظـم شـ رة علـ  وجـ  األرض لقلعكـا، ولـو صـاؤ 

. ذار ، وخـــاا ســـليمان بـــني ا،بـــال لتدكـــدكا صـــخورها، يكـــون معـــ  عصـــا موســـ  
بع من ولـدي، يغيبـ  اهلل يف سـ ك مـا شـاث، ه يظكـرك فـيمر لبـ   األرض تسـطاً وعـدلً كمـا الرا

 .331ملئا جوراً و لماً 

                                                           
 .8ؤ 35ه 327كمال الدين: م  - 331
 .7ؤ 35ه 351 – 351كمال الدين: م  - 331
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 النص الوارد عن اإلمام الجواد

عن عبد العظيم بن عبد اهلل السد تـال: لدخلـا علـ  سـيدي حممـد بـن علـي وأنـا أريـد 
أين فقال ل: يا أبا القاسم إن القامم منا هو أن أسأل  عن القامم منا هو املكدي أو غريك فابتد

املكــدي الــذي مــب ان ينتظــر يف غيبتــ ، ويطــاع يف  كــورك، وهــو ال الــ  مــن ولــدي، والــذي 
بــالنبوة وخصــنا باإلمامــة إنــ  لــو   يبــق مــن الــدنيا إل يــوم واحــد لطــول اهلل   بعــ  حممــداً 

ملئـا جـوراً و لمـاً، وإن اهلل  بـارر ذلك اليوم حىت ار  في  فـيمر األرض تسـطاً وعـدلً كمـا 
إذ ذهـب ليقتـبس ألهلـ  نـاراً  و عاىل ليصلح ل  أمرك يف ليلة، كما أصلح أمر كليمـ  موسـ  

 .335: أفال أعمال شيعتنا انتظار الفر  فرجع وهو رسول ن ، ه تال 
يقــول: إن  وعــن الصــقر بــن أحم دلــال تــال:  عــا أبــا جعفــر حممــد بــن علــي الرحــا 

عــدي ابــد علــي، أمــرك أمــري، وتولــ  تــول، وطاعتــ  طــاع ، واإلمــام بعــدك ابنــ  الســن، اإلمــام ب
أمــرك أمــر أبيــ ، وتولــ  تــول أبيــ ، وطاعتــ  طاعــة أبيــ ، ه ســكا، فقلــا لــ : يــا ابــن رســول اهلل 

بكــاثاً شــديداً، ه تــال: إن مــن بعــد الســن ابنــ  القــامم  فبكــي  ؟فمــن اإلمــام بعــد الســن
لــا لــ : يــا ابــن رســول اهلل    ــي القــامم؟ تــال: ألنــ  يقــوم بعــد مــّو ذكــرك بــالق املنتظــر. فق

وار ــداد أك ــر القـــاملني ب مامتــ . فقلـــا لــ : و   ـــي املنتظــر؟ تـــال: ألن لــ  غيبـــة يك ــر أيامكـــا 
ويطول أمدها فينتظر خروج  املخلصون وينكرك املر ابون ويستكزئ بذكرك ا،احدون، ويكـذه 

 .330فيكا املستع لون، وين و فيكا املسلمون فيكا الوتّا ون، ويكلك 
 النص الوارد عن اإلمام الهادي 

 عن أحم هاشم داوود بن القاسم ا،عفري تال: ل عـا أبـا السـن صـاحب العسـكر 
يقول: االلال من بعدي ابد السن فكيال لكم بااللال من بعد االلال؟ فقلـا: و  جعلـد 

ل نــل لكــم ذكــرك با ــ ، تلــا: فكيــال نــذكرك؟ اهلل فــدار؟ فقــال: ألنكــم ل  ــرون شخصــ  و 
 . 337تال: تولوا: ال ة من آل حممد

                                                           
 .1ؤ 38ه 351كمال الدين:   - 335
 .3ؤ 38ه 353 – 354كمال الدين: م  - 330
 .2ؤ 37ه 355كمال الدين: م  - 337
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  النص الوارد عن اإلمام العسكري 
عـــن أمحـــد بـــن اســـحاق بـــن ســـعد األشـــعري تـــال: لدخلـــا علـــ  أحم حممـــد الســـن بـــن 

وأنا أريد ان أسأل  عن االلال لمـن  بعـدك، فقـال ل مبتـدماً: يـا أمحـد بـن إسـحاق إن  علي
ول اليكـا إىل ان  قـوم السـاعة مـن ح ـة   بارر و عاىل   اـل األرض منـذ خلـق آدم  اهلل

 هلل عل  خلق ، ب  يدفع الب ث عن أهل األرض، وب  ينزل الغي ، وب  ار  بركاّ األرض.
مسـرعاً فـدخل  فـنكض  ؟تال: فقلا ل : يا ابن رسول اهلل فمن اإلمـام واالليفـة بعـدر

 ق  غ م كأن وجك  القمر ليلة البدر من أبناث ال  ة سـنني، فقـال: البيا، ه خر  وعل  عا
يا أمحد بن إسحاق لول كرامتك عل  اهلل عزوجل وعل  ح    ما عرحا عليك ابـد هـذا، 

إىل  وكنيـ ، الـذي ميـر األرض تسـطاً وعـدلً كمـا ملئـا جـوراً و لمـاً  إن   ـّي رسـول اهلل 
 .330آخر الدي  وسيأيت  فصيل 

 …ريها من الرواياّ الك رية املوجودة يف كمال الدين، والغيبة، و ار األنوار وإىل غ
 

                                                           
 .1ؤ 36ه 357كمال الدين: م  - 330
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 روايات عن طريق أهل السنة

 
 منكا:  وتد روى أهل السنة رواياّ ك رية جداً، يف اإلمام املكدي 
يقـول: لل  ـزال طامفـة مـن  pما رواك مسلم يف صحيح  عن جابر ان  تال:  عـا النـ  

علــ  الــق  ــاهرين إىل يــوم القيامــة، تــال: فينــزل عيســ  بــن مــر  صــل  اهلل عليــ  أمــ  يقــا لون 
فيقول أمريهم،  عـال صـل لنـا، فيقـول: ل، إن بعاـكم علـ  بعـض امـراث  كرمـة مـن  اهلل هلـذك 

 .326.وم ل  يف مسند أمحد339األمة 
: تـــال  ومنكـــا: مـــا رواك البخـــاري ومســـلم وأمحـــد يف صـــحاحكم عـــن رســـول اهلل 

 . 323م إذا نزل ابن مر  فيكم وأمامكم منكم لكيال أنت
 .tواملراد بكون المام منكم اإلمام املكدي 

تـال: للـو   يبـق مـن الـدنيا إل  pوعن عبـد اهلل بـن مسـعود كمـا رواك أبـو داود عـن النـ  
يــوم، لطــول اهلل ذلــك اليــوم حــىت يبعــ  اهلل فيــ  رجــ ً مــد ـ أو مــن أهــل بيــ  ـ، يــواط  ا ــ  

 .322ر األرض تسطاً وعدلً كما ملئا  لماً وجوراً ا ي، مي
: لل  ذهب الدنيا حىت ميلك العره رجل من أهل بيـ  يـواط  ويف رواية أخرى عن  

 . 321 ا   ا ي 

                                                           
. وصــحيح مســلم كتــاه المــارة بــاه تولــ  ل  ــزال طامفــة مــن 445ؤ…صــحيح مســلم كتــاه الميــان بــاه نــزول عيســ  - 339

 .3527ؤ… أم   اهرين عل  الق 
. مســــند أمحـــد.. مســـند جـــابر بـــن عبــــد اهلل 12113مســـند أمحـــد، بـــاتي مســـند الك ــــريين، مســـند جـــابر بـــن عبـــد اهلل ؤ - 326

 .12515ؤ
حسـب  ـرتيم العامليـة، وصـحيح مسـلم كتـاه  3113صحيح البخاري: كتـاه أحاديـ  األنبيـاث، نـزول عيسـ  بـن مـر  ؤ - 323

… ، وصحيح مسلم كتاه اإلميان باه نـزول عيسـ 444مد ؤاإلميان باه نزول عيس  بن مر  حاكماً بشريعة   نبينا حم
. ومســند أمحــد بــاتي مســند الك ــريين، بــاتي املســند 7355، ومســند أمحــد: بــاتي مســند الك ــريين مســند أحم هريــرة ؤ442ؤ

 .6177السابق ؤ
 .3735سنن أحم داود: كتاه املكدي ؤ - 322
 .3735سنن أحم داود: كتاه املكدي ؤ - 321
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 . 321… ويف رواية: لل  نقاي الدنيا
تــال: للــو   يبــق مــن الــدنيا إل يــوم لطــول اهلل عزوجــل ذلــك  ويف روايــة أحم هريــرة انــ  

 .325حىت يأيت رجل من أهل بي  يواط  ا   ا ي اليوم 
: للــو   يبــق مــن الــدهر إل يــوم لبعــ  اهلل pعــن النــ   tويف ســنن أحم داود عــن علــي 

 .320رج ً من أهل بي  ميرها عدلً كما ملئا جوراً 
يقــول: لاملكــدي مـــن  pويف ســنن أحم داود أياــاً عــن أم ســـلمة تالــا:  عــا رســـول اهلل

 .327اطمة ع يت من ولد ف
 ويف ســنن ابــن ماجــة عــن ســعيد بــن املســيب تــال: كنــا عنــد أم ســلمة فتــذاكرنا املكــدي

 .320يقول: لاملكدي من ولد فاطمة  فقالا:  عا رسول اهلل 
: لاملكــدي مــد، أجلــ  ا،بكــة، أتــىن األنــال، pويف روايــة أحم داود أياــاً، تــال رســول اهلل 
 .329 لماً ميلك سبع سنني مير األرض تسطاً وعدلً كما ملئا جوراً و 

ويف روايــة أخــرى لل مــذي عــن أحم ســعيد االــدري انــ  تــال: لخشــينا أن يكــون بعــد نبينــا 
 .316فقال: إن يف أم  املكدي  pحدة، فسألنا ن  اهلل 

إذ أتبـل فتيـة  وال مذي يف سنن  بسندك عـن عبـد اهلل تـال: بينمـا حنـن عنـد رسـول اهلل 
اغرورتا عيناك و غري لونـ ، تـال فقلـا: مـا نـزال نـرى يف   من بد هاشم، فلما رآهم الن 

وجكــك شــيئا نكرهــ ، فقــال: إنــا أهــل بيــا اختــار اهلل لنــا االخــرة علــ  الــدنيا وإن أهــل بيــ  
ســـيلقون بعـــدي بـــ ث و شـــريدا و طريـــدا حـــىت يـــأيت تـــوم مـــن تبـــل املشـــرق معكـــم رايـــاّ ســـود 

ون مـا سـألوا فـ  يقبلونـ  حـىت يـدفعوها إىل فيسألون االري فـ  يعطونـ  فيقـا لون فينصـرون فيعطـ
رجل من أهل بيـ  فيملؤهـا تسـطا كمـا ملئوهـا جـورا فمـن أدرر ذلـك مـنكم فليـأهتم ولـو حبـوا 

                                                           
 .3732كتاه املكدي ؤ  سنن أحم داود: - 321
 .4157رواك ال مذي يف سنن ، كتاه الفف، باه ما جاث يف املكدي ؤ - 325
 .3732سنن أحم داود: كتاه املكدي ؤ - 320
 .3735سنن أحم داود: كتاه املكدي ؤ - 327
 .2178سنن ابن ماجة، كتاه الفف، باه خرو  املكدي ؤ - 320
 .3738سنن أحم داود: كتاه املكدي ؤ - 329
 .4156ن ال مذي: كتاه الفف عن رسول اهلل، باه ما جاث يف املكدي ؤسن - 316
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 .313عل  ال لج 
تـــال: ليكـــون يف أمـــ   ويف حـــدي  آخـــر بســـندك عـــن أحم ســـعيد االـــدري: أن النـــ  

عمــوا م لكــا تــط  ــؤ   أكلكــا ول املكــدي إن تصــر فســبع وإل فتســع فتــنعم فيــ  أمــ  نعمــة   ين
 .312 دخر منكم شيئا واملال يومئذ كدو، فيقوم الرجل فيقول يا مكدي أعطد فيقول خذ 

 :  ويف حدي  آخر بسندك عن ثوبان تال: تال رسول اهلل 
 .311ف ذا رأيتموك فبايعوك ولو حبوا عل  ال لج ف ن  خليفة اهلل املكدي …ل

: لاملكدي منا أهل البيا ل: تال رسول اهللتا ويف حدي  آخر بسندك عن علي 
 .311يصلح  اهلل يف ليلة 

ويف حدي  آخر بسندك عـن سـعيد بـن املسـيب تـال كنـا عنـد أم سـلمة فتـذاكرنا املكـدي، 
 .315يقول املكدي من ولد فاطمة  فقالا  عا رسول اهلل 

 يقـول: لحنـن ولـد ويف حدي  آخر بسندك عن أنس بن مالـك تـال  عـا رسـول اهلل
 .310عبد املطلب سادة أهل ا،نة أنا ومحزة وعلي وجعفر والسن والسني واملكدي 

:  ويف مستدرر الصحيحني روى بسندك عن أحم سعيد االدري تال: تـال رسـول اهلل 
لل  قــوم الســاعة حــىت حلــر األرض  لمــا وجــورا وعـــدوانا، ه اــر  مــن أهــل بيــ  مــن ميرهـــا 

 .317 انا تسطا وعدل كما ملئا  لما وعدو 
 .310ورواك أبو نعيم أيااً يف حليت  باخت ف يسري يف اللفم

: لأمنــا آل حممــد املكــدي أم  انــ  تــال للنــ   : تــال عــن علــي 319ويف كنــز العمــال
 من غرينا يا رسول اهلل؟ تال: بل منا، اتم اهلل ب  كما فتح بنا  الدي . 

                                                           
 ، حسب  رتيم العاملية.2174سنن ال مذي: الدي   - 313
 ، حسب  رتيم العاملية.2173سنن ال مذي: الدي   - 312
 ، حسب  رتيم العاملية.2172سنن ال مذي: الدي   - 311
 عاملية.، حسب  رتيم ال2175سنن ال مذي: الدي   - 311
 ، حسب  رتيم العاملية.2178سنن ال مذي: الدي   - 315
 ، حسب  رتيم العاملية.2177سنن ال مذي: الدي   - 310
 557م 2مستدرر الصحيحني:   - 317
 .111م 3حلية األولياث:   - 310
 .31864ؤ 516م 12كنـز العمال:    - 319
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، وذكـرك اهلي مـي أياـاً يف جممعـ  تال: اخرج  نعيم بن محاد والطـلاين وابـو نعـيم واالطيـب
ان  تال: لأمنا املكدي أم من غرينا يا رسـول  بنحو أبسط فقال: وعن علي بن أحم طالب 

تـــال: بـــل منـــا بنـــا اـــتم اهلل كمـــا بنـــا فـــتح، وبنـــا يســـتنقذون مـــن الشـــرر، وبنـــا يؤلـــال بـــني  ؟اهلل
 . 316تلو م  الدي 

 .313تال: رواك الطلاين يف األوسط
 ها.إىل غريها وغري 

                                                           
 .317-318م 7جممع الزوامد:   - 316
 .157ؤ 138م 1:  املع م األوسط للطلاين - 313
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 مما كتب في اإلمام المهدي 

 
منـــذ غيبتـــ  واىل اليـــوم، وتـــد كتـــب أحـــد العلمـــاث  وهنـــار كتـــب ك ـــرية الفـــا يف اإلمـــام

مجــع فيكــا مــا ورد مــن أحاديــ  الســنة والشــيعة  tاملعاصــرين مامــة جلــد حــول اإلمــام املكــدي 
 وعة. وما أك رها، نسأل اهلل سبحان  أن يوفق بعض األخيار لطبع هذك املوس في 

حتــا  tهــذا وكتــب أحــد علمــاث العامــة يف  ماننــا كتابــاً  عــم انــ  يــرد فيــ  اإلمــام املكــدي 
عنوان: لل مكدي ينتظر بعد الرسـول سـيد البشـر . ولكـن أحـد علمـاث ال ـا  ألـال كتابـاً يف 

 ردك.
ومـا ورد فيـ  عـن رسـول اهلل  وتد كتب ك ري من علماث السنة كتباً حـول اإلمـام املكـدي

 م: فقيككم الكن ي الشافعي باسم لالبيان يف أخبار صاحب الزمان . ، منك 
وتد  312بالحافة إىل ما ورد يف اتلال صحاحكم من أبواه خاصة باإلمام املكدي 

 ذكرنا بعض رواياهتا..
وتـد مجــع أبــو نعــيم وهــو مــن ا ــدثني املشـكورين عنــد الســنة اربعــني حــدي اً مــن صــحاحكم 

وأحوالـ  وا ـ  وكنـاك، والـ  مـن  لـك األحاديـ   اإلمـام  ومسانيدهم  شتمل علـ  صـفاّ
 ما رواك عن علي بن ه ل عن أبي  ان  تال: 

وهو يف الالة ال  تبض فيكا، ف ذا فاطمة عند رأس ، فبكـا  pلدخلا عل  رسول اهلل 
  ؟إليكا رأس  وتال: حبيب  فاطمة ما الذي يبكيك pحىت ار فع صوهتا، فرفع رسول اهلل

 أخش  الايعة من بعدر. فقالا:
فقال: يا حبيب  أما علمـا أن اهلل عزوجـل اطلـع علـ  أهـل األرض اط عـة فاختـار منكـا 
أبــار فبع ـــ  برســالت ، ه اطلـــع اط عــة فاختـــار منكـــا بعلــك، وأوحـــ  إّل أن أنكحــك ايـــاك، يـــا 

أحـداً  فاطمة وحنن أهل بيا تد أعطانا اهلل عزوجل سبع خصال   يعط أحـداً تبلنـا وليعطـي

                                                           
وتــد جعــل أبــو داود يف ســنن  كتابــا باســم كتــاه املكــدي ، كمــا خصــص ال مــذي يف ســنن  يف كتــاه الفــف عــن رســول اهلل  - 312

   بابـا ا ــاك لبـاه مــا جــاث يف املكـدي  ، وكــذلك ابـن ماجــة أياــاً يف سـنن  يف كتــاه الفـف بابــا حتــا عنـوان لبــاه خــرو
 املكدي .
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 بعدنا:
أنـا خـاا النبيــني، وأكـرم النبيــني علـ  اهلل عزوجــل، وأحـب املخلــوتني إىل اهلل عزوجـل، وانــا 
أبــور، ووصــيي خــري األوصــياث وأحــبكم إىل اهلل عزوجــل وهــو بعلــك، وشــكيدنا خــري الشــكداث 
 واحبكم إىل اهلل عزوجل وهو محزة بن عبد املطلب عم أبيك وعّم بعلك، ومنا من ل  جناحان
يطــري يف ا،نــة مــع امل مكــة حيــ  يشــاث، وهــو ابــن عــم أبيــك وأخــو بعلــك، ومّنــا ســبطا هــذك 
األمـة ومهـا ابنـار السـن والسـني ومهـا سـيدا شـباه أهـل ا،نـة وأبومهـا ـ والـذي بع ـد بـالق ـ 
خــري منكمــا، يــا فاطمــة والــذي بع ــد بــالق أن منكمــا مكــدي هــذك األمــة، إذا صــاّر الــدنيا 

و ظــاهّر الفــف وانقطعــا الســبل وأغــار بعاــكم علــ  بعــض، فــ  كبــري يــرحم  هرجــاً ومرجــاً 
صــغرياً ول صـــغري يـــوتر كبـــرياً فيبعــ  اهلل عنـــد ذلـــك منكمـــا مــن يفـــتح حصـــون الاـــ لة وتلوبـــاً 
غلفاً يقوم بالدين يف آخر الزمان كما تما بـ  يف أول الزمـان، وميـر األرض عـدلً كمـا ملئـا 

ول  بكـــي فـــان اهلل عزوجـــل أرحـــم بـــك وأرأف عليـــك مـــد، وذلـــك جـــوراً، يـــا فاطمـــة ل حتـــزين 
ملكانـــك مـــد وموتعـــك مـــن تلـــ ، تـــد  وجـــك اهلل مـــن هـــو أعظمكـــم حســـباً وأكـــرمكم منصـــباً 
وأرمحكـم بالرعيــة وأعــدهلم بالسـوية وأبصــرهم بالقاــية، وتـد ســألا رحم عزوجــل أن  كــوين أول 

     بـق فاطمـة بعـدك إىل  سـا فلما تـبض النـ   من يلحقد من أهل بي . تال علي 
 .  311وسبعني يوما حىت ألقكا اهلل ب 

 إىل غري ذلك من الرواياّ الك رية.

                                                           
ومدة أيـام  كـورك وشـرؤ سـري   وطريقتـ  وطـرف ممـا يظكـر  باه ذكر ع ماّ تيام القامم  216م 4كشال الغمة:    - 311

بـاه مـا جـاث  84الفصل الرابع يف اثباّ ذلك من جكة العامة. وكفاية األثـر: م 25يف دولت . ومنتخب األنوار املايئة: م
 ثد عشر.يف النصوم عل  األممة اإل عن جابر بن عبد اهلل األنصاري عن رسول اهلل 
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  ال لف بعد العسكري 

 
تال يف لالق اليقني : روى الشيخ الصدوق حممد بن بابوي  بسند صحيح عـن امحـد ابـن 

نـا أريـد أن اسـأل  عـن اسحاق ان  تـال: لدخلـا علـ  أحم حممـد السـن بـن علـي العسـكري وأ
االلــال مــن بعــدك، فقــال ل مبتــدماً: يــا أمحــد بــن اســحاق إن اهلل  بــارر و عــاىل   اــّل األرض 

ول اليكــا إىل أن  قــوم الســاعة مــن ح ــة اهلل علــ  خلقــ ، بــ  يــدفع الــب ث  tمنــذ خلــق آدم 
 عن أهل األرض وب  ينزل الغي  وب  ار  بركاّ األرض.

 ؟سول اهلل فمن اإلمام واالليفة بعدرتال: فقلا ل : يا بن ر 
مسرعاً فدخل البيا ه خر  وعل  عا قـ  غـ م كـأن وجكـ  القمـر ليلـة البـدر  فنكض 

مـــن أبنـــاث الـــ  ة ســـنني، فقـــال: يـــا أمحـــد بـــن اســـحاق لـــول كرامتـــك علـــ  اهلل عزوجـــل وعلـــ  
ض تسـطاً وكنيـ ، الـذي ميـر األر  ح    ما عرحا عليك ابد هذا، ان   ّي رسول اهلل 

 وعدلً كما ملئا جوراً و لماً.
، وم لــ  م ــل ذي القــرنني، واهلل tيــا أمحــد بــن اســحاق م لــ  يف هــذك األمــة م ــل االاــر  

ليغيـنب غيبــة ل ين ــو فيكــا مـن اهللكــة إل مــن ثبتــ  اهلل عزوجــل علـ  القــول بامامتــ  ووفقــ  فيكــا 
 للدعاث بتع يل فرج .

  ؟لي فكل من ع مة يطمئن اليكا تل فقال امحد بن اسحاق فقلا ل : يا مو  
بلســان عــرحم فصــيح فقــال: أنــا بقيــة اهلل يف أرحــ ، واملنــتقم مــن أعدامــ ،  فنطــق الغــ م 

 ف   طلب اثراً بعد عني يا امحد بن اسحاق.
فقال امحد بن اسحاق: فخرجا مسروراً فرحاً، فلما كان من الغد عـدّ إليـ  فقلـا لـ : 

سـروري مبـا مننـا بـ  علـي فمـا السـنة ا،اريـة فيـ  مـن االاـر وذي يا بـن رسـول اهلل لقـد عظـم 
   ؟القرنني

 فقال: طول الغيبة يا امحد.
 ؟فقلا: يا بن رسول اهلل وان غيبت  لتطول 
تـــال: أي ورحم حـــىت يرجـــع عـــن هـــذا األمـــر اك ـــر القـــاملني بـــ  وليبقـــ  إل مـــن اخـــذ اهلل  
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ك بروؤ من ، يا امحد بن اسحاق هذا أمـر مـن عزوجل عكدك لوليتنا وكتب يف تلب  اإلميان وأيّد
أمــر اهلل وســّر مــن ســّر اهلل وغيــب مــن غيــب اهلل، فخــذ مــا آ يتــك واكتمــ  وكــن مــن الشــاكرين 

 . 311 كن معنا غداً يف عليني
 ويف حدي  آخر عن عمرو األهوا ي تال: 

 315العسكري ابن  وتال: هذا صاحبكم بعدي . لأراين أبو حممد
 د بـن ع مـان العمـري وغـريك تـالوا: لعـرض علينـا أبـو حممـد ويف حدي  آخـر عـن حممـ

العســـكري أبنـــ  وحنـــن يف منزلـــ  وكنـــا أربعـــني رجـــً ، فقـــال: هـــذا امـــامكم مـــن بعـــدي وخليفـــ  
عليكم فـا بعوك وأطيعـوك ول  تفرتـوا فتكلكـوا يف أديـانكم، أمـا أنكـم ل  رونـ  بعـد يـومكم هـذا، 

 . 310م ت مل حىت ما  أبو حممد تالوا: فخرجنا من عندك فما ماا إل أيا
 

 قصة ابن مهزيار
 

وتـال يف لحـق اليقـني  روى الشـيخ الصـدوق والشـيخ الطوسـي والطلسـي وغـريهم ـ تـد، 
سرهم ـ باسانيد صحيحة عن حممد بن ابراهيم بن مكزيار، ورواها البعض عن علي بن إبراهيم 

فلـم أجـد إىل  tمـام ان  تـال: ح  ـا عشـرين ح ـة كـ ً اطلـب بـ  عيـان اإل 317بن مكزيار
ذلك سبي ، فبينا أنا ليلة نامم يف مرتدي إذ رأيا تام ً يقول: يا علي بن إبراهيم تد اذن اهلل 

 لك يف الج.
فانتبكــا وانــا فــرؤ مســرور فمــا  لــا يف الصـــ ة حــىت انف ــر عمــود الصــبح وفرغــا مـــن 

َمـن خـر ، فمـا  ص يت وخرجا اسأل عن الا ، فوجدّ فرتة  ريـد االـرو  فبـادّر مـع أول

                                                           
باه ما روي عـن أحم حممـد السـن العسـكري مـن وتـوع الغيبـة بابنـ  القـامم وانـ   371 – 365 – 362كمال الدين: م  - 311

،الفصــل ال الـ  يف ذكــر النصـوم عليــ  مــن جكـة أبيــ  السـن بــن علــي 231، وأعـ م الــورى: م1ال ـاين عشــر مـن األممــة ؤ
 العاشر يف ذكر من شاهدك من شيعت  وحظي برأليت . الفصل  123خاصة   ومنتخب األنوار املايئة: م

 الفصل ال ال . 221_ أع م الورى: م 315
 الفصل ال ال . 224أع م الورى: م - 310
بـــاه  418ورآك وكلمـــ ، ولدلمــل المامـــة : م ذكـــر مــن شـــاهد القــامم  23ه 44ؤ 285انظــر كمـــال الــدين: م - 317

 رف .يف حال الغيبة وع معرفة من شاهد صاحب الزمان 
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 لـــا كـــذلك حـــىت خرجـــوا وخرجـــا خبـــروجكم أريـــد الكوفـــة.. فمـــا وافيتكـــا نزلـــا عـــن راحلـــ  
، فمــا  لــا كــذلك فلــم tوســلما متــاعي إىل ثقــاّ اخــواين وخرجــا اســأل عــن احم حممــد 

أجــد أثــراً ول  عــا خــلاً وخرجــا يف أول مــن خــر  أريــد املدينــة، فلمــا دخلتكــا   أحلالــك أن 
 وسلما رحلي إىل ثقاّ اخواين وخرجا أسأل عن االل وأتفـو األثـر، فـ  نزلا عن راحل 

 خلاً  عا ول أثراً وجدّ.
فلـــم أ ل كـــذلك إىل أن نفـــر النـــا، إىل مكـــة وخرجـــا مـــع مـــن خـــر  حـــىت وافيـــا مكـــة، 

فلـم أ ـع خـلا ول وجـدّ  tونزلا فاستوثقا من رحلي وخرجا اسـأل عـن آل أحم حممـد 
 اليا، والرجاث متفكراً يف أمري وعامباً عل  نفسي وتد جن الليل.أثراً ، فما  لا بني 

فقلا: ارتب إىل أن الو ل وج  الكعبة ألطوف  ا واسـأل اهلل عزوجـل أن يعـرفد أملـي 
فيكــا، فبينمــا انــا كــذلك وتــد خــ  ل وجــ  الكعبــة إذ تمــا إىل الطــواف فــ ذا أنــا بفــىت ملــيح 

 باخرى وتد عطال بردام  عل  عا ق  فرعت . الوج ، طيب الرامحة متزر بلدة متشح
  ؟فالتفا اّل فقال: ممن الرجل

 فقلا: من األهوا . 
 ؟فقال: أ عرف  ا ابن االصيب
 فقلا: رمح  اهلل ُدعي فاجاه.

 فقال: رمح  اهلل.. لقد كان بالنكار صامماً، وبالليل تامماً، وللقرآن  الياً، ولنا موالياً.
 براهيم بن مكزيار.فقال: أ عرف  ا علي بن إ

 فقلا: أنا علي.
 فقال: أه ً وسك ً بك يا أبا السن أ عرف الصرنني.

 ؟تلا: نعم، تال: ومن مها
 تلا: حممد وموس .

 .tه تال: ما فعلا الع مة ال  بينك وبني أحم حممد 
 فقلا: معي.

رأى ذلـك  فقال:أخرجكا إّل فأخرجتكـا إليـ  خاحلـاً حسـناً علـ  فصـ  لحممـد وعلـي   فلمـا
بكـ  مليــاً ورن شـ ياً وهــو يقـول: رمحــك اهلل يـا أبــا حممـد، فلقــد كنـا إمامــاً عـادًل، ابــن أممــة 
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 .وأبا إمام، أسكنك اهلل الفردو، األعل  مع آبامك 
ه تال: يا أبا السن صر إىل رحلك وكـن علـ  أهبـة مـن كفايتـك حـىت إذا ذهـب ال لـ   

  رى منار إن شاث اهلل.من الليل وبقي ال ل ان فالق بنا فانك 
تال ابن مكزيار: فصّر إىل رحلي أطيل التفكر، حىت إذا ه م الوتا فقما إىل رحلـي 
وأصلحت  وتّدما راحل  ومحلتكا وصّر يف متنكا حىت لقا الشعب، فـ ذا أنـا بـالفىت هنـار 
حم يقول: أهً  وسكً  يا أبا السن، طوي لك فقد اُذن لك، فسـار وسـّر بسـريك حـىت جـا  

 عرفاّ ومىن وصّر يف أسفل ذروة جبل الطامال.
فقال ل: يا أبا السن انزل وخذ يف أهبة الص ة، فنزل ونزلا حىت فـرر وفرغـا، ه تـال 
ل: خذ يف ص ة الف ر وأوجـز فـأوجّز فيكـا وسـلم وعفـر وجكـ  يف الـ اه، ه ركـب وأمـرين 

  ؟: املح هل  رى شيئاً بالركوه فركبا، ه سار وسّر بسريك حىت ع  الذروة، فقال
فلمحا فرأيا بقعة نزهة ك رية العشب والك ث.  فقلا: يا سيدي ارى بقعة نزهة ك رية 

 العشب والك ث.
  ؟فقال ل: هل  رى يف أع ها شيئاً 

 فلمحا ف ذا أنا بك يب من رمل فوق بيا من شعر يتوتد نورا.
 ؟فقال ل: هل رايا شيئاً 
 تفلا: أرى كذا وكذا.

 يا ابن مكزيار طب نفساً وتّر عيناً.. فان هنار أمل كل مؤّمل. فقال ل:
ه تــال ل: انطلــق بنــا، فســار وســّر حــىت صــار يف اســفل الــذروة، ه تــال: انــزل فكــا هنــا 

 يّذل لك كل صعب، فنزل ونزلا حىت تال ل: يا ابن مكزيار خّل عن  مام الراحلة.
  ؟فقلا: عل  من أخّلفكا وليس ها هنا أحد 

 إن هذا ل يدخل  إل ول ول ار  من  إل ول. فقال:
، فلما دنا من االبـاث سـبقد وتـال ل: تـال هنـا إىل أن   فخليا عن الراحلة فسار وسّر

 يؤذن لك، فما كان هنيئ  فخر  إل، وهو يقول: طوي لك تد أعطيا سؤلك.
محـر متكـ  تال: فدخلا علي  صلواّ اهلل علي  وهو جالس عل  منـط، عليـ  نطـع أد  ا 

علـــ  مســـورك أد ، فســـلما عليـــ  ورّد علـــّي الســـ م، و تـــ  فرأيـــا وجكـــ  م ـــل فلقـــة تمـــر، ل 
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باالرق ولبالبزق، ول بالطويل الشامخ ول بالقصري ال صق، ممدود القامـة صـلا ا،بـني، أ   
 الاجبني، ادعج العينني، أتىن األنال، سكل االدين، عل  خّدك األمين خال، فلما أن بصـّر

 حار عقلي يف نعت  وصفت . ب 
 ؟فقال ل: يا ابن مكزيار كيال خّلفا أخوانك يف العراق

 تلا: يف حنك عيش وهناث، تد  وا ّر عليكم سيوف بد الشيطان.
فقــال: تــا لكم اهلل أف يؤفكــون، كــأين بــالقوم تــد تتلــوا يف ديــارهم واخــذهم أمــر ر ــم لــي ً 

 مئذ اذلّث.وهناراً، لتملكوهنم كما ملكوكم وهم يو 
ه تال: إن أحم صلواّ اهلل عليـ  عكـد إل أن ل أوطـن مـن األرض إل أخفاهـا وأتصـاها، 
 إسراراً ألمري وحتصنياً  لي من مكامد أهل الا ل واملردة من أحداة األمم والاوال... 

صلواّ اهلل علي  يا بد، إن اهلل جل ثنـاألك   يكـن ليخلّـي أطبـاق أرحـ   310إعلم أن  تال
أهـــل ا،ّـــد يف طاعتـــ  وعباد ـــ  بـــ  ح ـــة يســـتعلي  ـــا، وامـــام يـــؤا بـــ  ويقتـــدى بســـبل ســـنت  و 

ومنكـا  تصــدك، وأرجــو يــا بــد أن  كــون أحــد مــن اعــدك اهلل لنشــر الــق ووطــي الباطــل واعــ ث 
الدين واطفـاث الاـ ل، فعليـك يـا بـد بلـزوم خـوايف األرض و تبـع اتاصـيكا، فـان لكـل ول مـن 

 ف  يوحشّنك ذلك. … ل عدواً مقارعاً، وحداً منا عاً أولياث اهلل عزوج
وأعلــم أن تلــوه أهــل الطاعــة واإلخــ م نــزع إليــك م ــل الطــري إىل أوكارهــا، وهــم معشــر 
يطلعــون مبخامــل الذلــة والســتكانة وهــم عنــد اهلل بــررة أعــزاث يــل ون بــانفس اتلــة حمتاجــة وهــم 

علـ  جماهـدة األحـداد. حاـكم اهلل باحتمـال أهل القناعة والعتصام، استنبطوا الدين فوا روك 
الاــيم يف الــدنيا ليشــملكم با ســاع العــز يف دار القــرار وجــبلكم علــ  خ مــق الصــل لتكــون هلــم 
العاتبــة الســىن وكرامــة حســن العقىب،فــاتتبس يــا بــد نــور البصــر علــ  مــوارد أمــورر  فــز بــدرر 

 دك غب  إن شاث اهلل.الصنع يف مصادرها، واستشعر العز فيما ينوبك حتم مما حتم
وكأنـــك يـــا بـــد بتأييـــد نصـــر اهلل وتـــد آن و يســـر الفلـــج وعلـــو الكعـــب تـــد حـــان، وكأنـــك 
بالرايـــاّ الصـــفر واألعـــ م البـــيض ختفـــق علـــ  أثنـــاث اعطافـــك مـــا بـــني الطـــيم و مـــزم، وكأنـــك 
 ب ادف البيعة و صايف الولث يتنا م عليك  نا م الدر يف م اين العقود، و صافق الكال علـ 
جنبــاّ ال ــر األســود.  لــوذ بفنامــك مــن مــر بــرأهم اهلل مــن طكــارة الــولدة، ونفاســة ال بــة، 
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مقدســة تلــو م مــن دنــس النفــاق، مكذبــة افئــدهتم مــن رجــس الشــقاق، لينــة عــرامككم للــدين، 
خشنة حرامبكم عن العدوان، واححة بالقبول أوجككم، نارة بالفال عيداهنم، يدينون بدين 

ا اشـتدّ أركـاهنم و قــّو أعمـارهم فـدنا مبكـانفتكم طبقـاّ األمـم إىل إمــام الـق وأهلـ ، فـ ذ
إذ  بعتــك يف  ــ ل شــ رة دوحــة  شــعبا أفنــان غصــوهنا علــ  حافــاّ  ــرية الطليــة فعنــدها 
يترأل صـبح الـق وين لـي  ـ م الباطـل ويقصـم اهلل بـك الطغيـان ويعيـد معـا  اإلميـان، يظكـر 

يـــود الطفـــل يف املكـــد لـــو اســـتطاع اليـــك هنوحـــاً ونواشـــط  بـــك اســـتقامة االفـــاق وســـ م الرفـــاق
الــوحش لــو جتــد حنــور جمــا اً، هتتــز بــك أطــراف الــدنيا    ــة، و نشــر بــك أغصــان العــز ناــرة، 
و ســــتقر بــــواين الــــق يف ترارهــــا و ــــؤوه شــــوارد الــــدين إىل أوكارهــــا،  تكاطــــل عليــــك ســــحامب 

األرض جبـار تاسـط ول جاحـد  الظفر، فتخنق كل عدو و نصر كل ول، ف  يبق  علـ  وجـ 
غامط ول شان  مـبغض ول معانـد كاشـح ومـن يتوكـل علـ  اهلل فكـو حسـب  إن اهلل بـالغ أمـرك، 

 تد جعل اهلل لكل شيث تدراً.
ه تـــال: لـــيكن جملســـي هـــذا عنـــدر مكتومـــاً إل عـــن أهـــل الصـــدق واألخـــوة الصـــادتة يف 

 الدين...
تتـــبس مـــا أألدي إلـــيكم مـــن موحـــحاّ تـــال إبـــراهيم بـــن مكزيـــار: فمك ـــا عنـــدك حينـــاً أ

األعـــ م ونـــرياّ األحكـــام وأروى النبـــاّ الصـــدور مـــن ناـــارة مـــا أدخـــرك اهلل يف طبامعـــ  مـــن 
 … لطامال الكم وطرامال فواحل القسم

فاســتأذنت  بــالقفول وأعلمتــ  عظــيم مــا أصــدر بــ  عنــ  مــن التــوحش لفرتتــ  والت ــرع للظعــن 
 ا يكون ذخراً عند اهلل ولعق  وتراب  ان شاث اهلل .عن حمال ، فاذن وأردفد من صا  دعام  م

ــأ اعتــزام نفســي غــدّو عليــ  موّدعــاً وجمــدداً للعكــد وعرحــا عليــ   فلمــا أ ف ارحتــال وهتّي
 مالً كان معي يزيد عل   سني ألال درهم، وسألت  أن يتفال باألمر بقبول  مد. 

واّ األرض أمامك مجة.. ه فابتسم وتال: استعن ب  عل  مصرفك، فان الشقة تذفة وفل
 دعا ل ك رياً وانصرفا إىل وطد.
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 قطعي وجوده وظهوره 

 
و كـورك مـن الواحـحاّ الـ  لميكـن انكارهـا بـأي وجـ ،  ه إن وجود اإلمام املكـدي 

كقطعيــة   وذلــك لك ــرة األدلــة النقليــة والعقليــة والســية ومــا أشــب ، فقطعيــة وجــودك و كــورك 
، وكقطعيـــة وجـــود اهلل pوخ فتـــ  بعــد رســـول اهلل  tعلــي بـــن أحم طالـــب  وليــة أمـــري املـــؤمنني

م ــل الشــكال يف وجــود اهلل،  pســبحان ، والشــكال يف خ فــة اإلمــام علــي بعــد رســول اهلل 
 و كورك.  وهكذا وجود اإلمام املكدي 

تـال: لوكـأين بكـم وتـد اختلفـتم بعـدي يف  ويف الدي  عن اإلمام السـن العسـكري 
املنكر لولـدي كمـن أتـر  ميـع انبيـاث اهلل  مد، أما ان املقر باألممة بعد رسول اهلل االلال 

كمــن أنكــر مجيــع األنبيــاث،   واملنكــر لرســول اهلل  ورســل  ه أنكــر نبــوة حممــد رســول اهلل 
ألن طاعة آخرنا كطاعة أولنا، واملنكر الخرنـا كـاملنكر ألولنـا، أمـا ان لولـدي غيبـة ير ـاه فيكـا 

 . 319إل من عصم  اهلل النا، 
 طوض عمره الشريف
ان اهلل علــى كــل شــيء قــديروطــول عمــرك الشــريال بــارادة اهلل عزوجــل وتدر ــ  فـــ 

356 
بالحــافة إىل امكــان ذلـــك علميــاً، وتــد كـــان يف التــاريخ مـــن عمــر آلفــاً مـــن الســنني، وهنـــار 

 األمــني الصــادق  الوتــاّ هلل عزوجــل  عمــر اللف أو اك ــر، وتــد أخــل بطــول عمــرك
با ـــ  وكنيتـــ   ، حيـــ  صـــرؤ رســـول اهلل وأهـــل بيتـــ  املعصـــومون بـــل الصـــادتون األمنـــاث 

ونســـب  وغيبتـــ  وأخـــلوا بطـــول الغيبـــة وانـــ  يشـــك بعـــض النـــا، ويـــ ددون يف األمـــر، كمـــا ســـبق 
 بعض الرواياّ يف ذلك.

تومـ  تد عاة ألفي سنة و سمامة سنة، وصرؤ القـرآن بانـ  لبـ  يف  هذا والن  نوؤ 

                                                           
 خاصة. الفصل ال ال  يف ذكر النصوم علي  من جكة أبي  السن العسكري  224أع م الورى: م - 319
 .118سورة البقرة:  - 356
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 . 353ألال سنة إل  سني عاماً 
 .352وهي طول العمر ل  ُسّنة من نوؤ  ويف الرواياّ: ان القامم 

وتــد لبــ  أصـــحاه الككــال يف ككفكـــم لث مثامــة ســنني  وا دادوا  ســـعاً، كمــا يف القـــرآن 
 .351الكيم

تـــال: لعـــاة أبـــو البشـــر آدم  ســـعمامة وث ثـــني ســـنة،  ويف الـــدي  عـــن رســـول اهلل 
الفي سنة وأربعمامة سنة و سـني سـنة، وعـاة إبـراهيم مامـة و سـاً وسـبعني سـنة،  وعاة نوؤ

وعاة سليمان … وعاة إ اعيل مامة وعشرين، وعاة اسحاق بن إبراهيم مامة ومثانني سنة
 .351بن داود سبعمامة سنة واثن  عشرة سنة 

تـــــال: لعـــــاة نـــــوؤ ألفـــــي ســـــنة و ســـــمامة  ويف حـــــدي  آخـــــر عـــــن اإلمـــــام الصـــــادق
 .355 سنة

ويف حدي  آخر: تصة امللك الذي  ملك ألال سـنة وبـىن ألـال مدينـة وافـتض ألـال بكـر 
وكان آخر عمرك ان صـار الـ اه فراشـ  وال ـارة وسـاد   والديـدان واليّـاة جريانـ ، وكـان عـلة 

 .350ملن رآك حىت ل يغ  بالدنيا
  عاىل، وبقاث من أولياث اهلل بدليل بقاث عيس  واالار واليا، ول امتناع من بقام  

الدجال وابليس من أعداث اهلل  عاىل وهؤلث تد ثبا بقاألهم بالكتـاه والسـنة، وكـذلك اإلمـام 
 .املكدي
 

 معاجز اإلمام 
منقولــة ومســموعة وحمسوســة   ه ل افــ  أن املعــاجز الــ  وردّ عــن اإلمــام املكــدي

                                                           
  ولقد أرسلنا نوحا  إلـى قومـه فلبـي فـيهم ألـف سـنة إال خمسـين عامـا  فأخـذهم الطوفـان وهـم ظـالمونتال  عاىل:  - 353

:  سورة  .12العنكبّو
، 436م 4، والصـــــراط املســــــتقيم:  544م 4، وكشـــــال الغمــــــة:  578و 531و 344و 341كمـــــال الــــــدين: م  - 352

 .247وأع م الورى: 185،و 138واالرامج: م
 .45سورة الككال: ولبثوا في كهفهم يالث مائة سنين وازدادوا تسعا  تال  عاىل:  - 351
 التعمري. ما جاث يف 28باه 3ؤ 542كمال الدين: م  - 351
 .1ؤ 28ه 543كمال الدين: م  - 355
 .28ه 8ؤ 545راجع كمال الدين: م - 350
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بتــ  الكــلى واىل يومنــا يف غيبتــ  الصــغرى وغي ك ــرية جــداً ، وكــذلك األشــخام الــذين رأوك
 أك ر من أن نصوا.… هذا

 شاب علوي يحج كل سنة
عن رجل من أهل املدامن ان  تـال: كنـا حاجـاً مـع رفيـق ل فوافينـا  357وتد روى الكليد

إىل املوتال، ف ذا شاه تاعد علي  ا ار ورداث ويف رجلي  نعل صفراث، توما األ ار والرداث مبامة 
 أثر السفر.و سني ديناراً وليس علي  

فدنا منا سامل فرددناك، فدنا من الشاه فسأل  فحمل شيئاً من األرض وناول ، فدعا لـ   
 السامل واجتكد يف الدعاث وأطال.

 ؟فقام الشاه وغاه عنا، فدنونا من السامل فقلنا ل : ونك ما أعطار 
 فأرانا حصاة ذهب ماّرسة تّدرناها عشرين م قاًل.  

نــدنا وحنــن ل نــدري، ه ذهبنــا يف طلبــ  فــدرنا املوتــال كلــ  فلــم فقلــا لصــاح : مولنــا ع
نقدر علي ، فسألنا كل من كان حول  من أهل مكة واملدينة، فقالوا: شاه علوي نـج يف كـل 

 سنة ماشياً.
 350صاحب الشهباء والنهر 

وروى القطـــب الراونـــدي عـــن أحم الســـن املســـ ق الاـــرير انـــ  تـــال: كنـــا يومـــاً يف جملـــس 
. تال: كنا ا رى عليكا عبد اهلل بن محدان ناصر الدولة، فتذاكرنا أمر الناحية السن بن 

إىل أن حاــّر جملــس عمــي الســني يومــاً فأخــذّ أ كلــم يف ذلــك، فقــال: يــا بــد تــد كنــا 
أتول مبقالتك هذك إىل أن ندبا لولية تم حني استصعبا عل  السلطان، وكان كـل مـن ورد 

أهلكا، فسّلم إل جيشاً وخرجا حنوها، فلما بلغـا إىل ناحيـة اليكا من جكة السلطان نارب  
طـر  خرجـا إىل الصـيد ففـا تد طريـدة فا بعتكــا وأوغلـا يف اثرهـا حـىت بلغـا إىل هنـر فســّر 
فيــ  وكلمــا اســري يتســع النكــر، فبينمــا أنــا كــذلك إذا طلــع علــّي فــار، حتتــ  شــكباث وهــو مــتعمم 

 يف رجلي  خّفان أمحران.بعمامة خز خاراث ل ارى من  إل عيني  و 
 فقال ل: يا حسني، ف  هو امرين ول كناين.
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  ؟فقلا: ماذا  ريد
 ؟وِ َ حلنع اصحاحم  س مالك ؟تال: ِ َ  زري عل  الناحية

وكنـــا الرجـــل الوتـــور الـــذي ل اـــاف شـــيئاً، فارعـــدّ منـــ  وهتّيبـــا وتلـــا لـــ : أفعـــل يـــا 
 سيدي ما  أمر ب .

الــذي أنــا متوجــ  إليــ  فدخلتــ  عفــواً وكســبا مــا كســبت ، فقــال: إذا ماــيا إىل املوحــع 
 حتمل  س  إىل مستحق .

 فقلا: السمع والطاعة.
فقــال: امــض راشــداً، ولــّوى عنــان دابتــ  وانصــرف، فلــم ادر أي طريــق ســلك، وطلبتــ  ميينــاً 

 ومشالً فخفي علّي أمرك، وا ددّ رعباً وانكفأّ راجعاً إىل عسكري و ناسيا الدي . 
غــا تــم وعنــدي انــد أريــد حماربــة القــوم، خــر  إل أهلكــا وتــالوا: كنــا حنــاره مــن فلمــا بل

ميئنــا ال فكــم لنــا، وأمــا إذا وافيــا أنــا فــ  خــ ف بيننــا وبينــك، ادخــل البلــدة فــدبرها كمــا 
 ـــرى، فأتمـــا فيكـــا  مانـــاً وكســـبا امـــوالً  امـــدة علـــ  مـــا كنـــا أتـــدر، ه وشـــي القـــّواد حم إىل 

ول مقامي وك رة ما اكتسبا، فعزلا ورجعا إىل بغداد، فابتدأّ السلطان وحسدّ عل  ط
بدار السلطان وسّلما علي  وأ يا إىل منزل وجاثين فيمن جاثين حممـد بـن ع مـان العمـري، 
فتخط  رتاه النا، حىت ا كأ عل   كأيت، فاغتظا من ذلك و  يزل تاعداً مـا يـلؤ والنـا، 

 داخلون وخارجون وأنا أ داد غليظاً.
 ا  صرم النا، وخ  اجمللس دنا إل وتال: بيد وبينك سر فا ع .فلم
 فقلا: تل. 
 فقال: صاحب الشكباث والنكر يقول: تد وفينا مبا وعدنا. 
ُّ الــــدي  وار عــــا مــــن ذلــــك وتلــــا: الســــمع والطاعــــة، فقمــــا فأخــــذّ بيــــدك   فـــذكر

كنــا تــد مجعتــ ،   ففتحــا االــزامن فلــم يــزل اّمســكا إىل أن  ــس شــيئاً كنــا تــد اُنســيت  ممــا
وانصرف و  اشك بعد ذلك وحتققا األمر، فأنا منـذ  عـا هـذا مـن عّمـي أحم عبـد اهلل  ال 

 ما كان اع حد من شك.
 إن اهلل سيرزقك ولدين صالحين

وروى الشيخ الطوسي وغريك عن علي بن بابوي  لتد، سرك : أن  كتب عرياة إىل اإلمام 
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أن  tلرحوان اهلل عليـ   وكـان تـد سـأل اإلمـام   وأعطاها للحسني بن روؤ tصاحب األمر 
يــدعو لــ  لري تــ  اهلل ولــداً، فأجابــ  اإلمــام بــان اهلل ســري ت  ولــدين صــالني. فر تــ  اهلل بعــد تليــل 
ولــدين مــن جاريــة عنــدك، فســم  أحــدمها حممــد واالخــر الســني، و مــد  صــانيال ك ــرية منكــا  

فـيكم ا ـدثون والعلمـاث، وكـان حممــد  وللحسـني عقــب ك ـري 359كتـاه لمـن ل ناـرك الفقيـ  
وكــان أســا ذ   ميدحونــ  ويقولــون: جــدير بالــذي ولــد  tيفتخــر بأنــ  ولــد بــدعاث اإلمــام ال ــة 

 أن يكون هكذا. tبدعاث ال ة 
 

 هل رأيته
وروى الشــيخ الطوســي يف كتابــ  لالغيبــة : أخــلين مجاعــة عــن حممــد بــن علــي بــن الســني 

ســـن وحممـــد بـــن موســـ  بـــن املتوكـــل، عـــن عبـــد اهلل بـــن جعفـــر تـــال أخلنـــا أحم وحممـــد بـــن ال
المــريي انــ  تــال: ســألا حممــد بــن ع مــان رحــوان اهلل عليــ  فقلــا لــ : رأيــا صــاحب هــذا 

فقـــال: نعـــم، وآخـــر عكـــدي بـــ  عنـــد بيـــا اهلل الـــرام وهـــو يقـــول: اللكـــم ا ـــز ل مـــا  ؟األمـــر
يف املســت ار وهــو يقــول: اللكــم  وعــد د، تــال حممــد بــن ع مــان: ورأيتــ  متعلقــا بأســتار الكعبــة

 .306انتقم ل من أعدامك

 قصة رشيق
عن رشيق ان  تال: بع  إلينـا املعتاـد وحنـن ث ثـة نفـر، فأمرنـا  303وروى الشيخ الطوسي

أن يركب كل واحد منا فرسـاً و نّـب آخـر وخنـر  افـني ل يكـون معنـا تليـل ول ك ـري إل علـ  
ووصال لنا حملة وداراً وتال: إذا أ يتموها جتدون عل   السر  مصلي، وتال لنا: القوا بسامرة،

 الباه خادماً أسود، فاكبسوا الدار ومن رأيتم فيكا فأ وين برأس . 
فوافينـا ســامرة فوجـدنا األمــر كمـا وصــف  ويف الـدهليز خــادم أسـود ويف يــدك  كـة ينســ كا، 

 تل اك اث  بنا.فسألناك عن الدار ومن فيكا، فقال: صاحبكا، فواهلل ما التفا الينا و 
فكبســنا الــدار كمــا أمرنــا، فوجــدنا داراً ســرية، ومقابــل الــدار ســ  مــا نظــّر تــط إىل أنبــل 
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من ، كأن األيدي رفعا عنـ  يف ذلـك الوتـا و  يكـن يف الـدار أحـد، فرفعنـا السـ  فـ ذا بيـا  
مــن  كبــري، كــأن  ــراً فيــ  مــاث، ويف أتصــ  البيــا حصــري تــد علمنــا انــ  علــ  املــاث، وفوتــ  رجــل

أحســن النــا، هيئــة تــامم يصــلي، فلــم يلتفــا الينــا ول إىل شــيث مــن اســبابنا، فســبق أمحــد بــن 
عبـــد اهلل ليتخطـــ  البيـــا فغـــرق يف املـــاث ومـــا ال ياـــطره حـــىت مـــددّ يـــدي إليـــ  فخّلصـــت  
وأخرجت  وغشي علي  وبقي ساعة، وعـاد صـاح  ال ـاين إىل فعـل ذلـك الفعـل فنالـ  م ـل ذلـك 

 وبقيا مبكو اً.
ا لصـاح  البيـا: املعـذرة إىل اهلل واليـك فـواهلل مـا علمـا كيـال االـل واىل مـن أجـ  فقل

وانا  امب إىل اهلل، فما التفا إىل شيث مما تلنا وما انفتـل عمـا كـان فيـ  فكالنـا ذلـك وانصـرفنا 
 عن .
وتد كان املعتاد ينتظرنا وتد  قدم إىل ال اه إذا وافينـاك أن نـدخل عليـ  يف أي وتـا   
 وافيناك يف بعض الليل فأدخلنا علي ، فسألنا عن االل، فحكينا ل  ما رأينا.كان، ف
 
  ؟فقال: ونكم لقيكم أحد تبلي وجرى منكم إىل أحد سبب أو تول 

 تلنا: ل.
فقــال: أنــا نفــي مــن جــدي وحلــال بأشــد أميــان لــ  أنــ  رجــل إن بلغــ  هــذا االــل لياــربن  

   . أعناتنا، فما جسرنا أن حندة ب  إل بعد مو 
بعــــ  املعتاــــد ث ثــــة نفــــر  ويف كتــــاه الصــــراط املســــتقيم تــــال: ملــــا مــــاّ العســــكري 

يكبسوا دارك ومن لقوك فيكا يأ ون  برأس ، ففعلوا فدخلوا الدار فرأوا سرداباً ويف ذلـك السـرداه 
ماًث ورج ً عل  املاث يصلي عل  حصري و  يلتفا الينا، فسبق امحـد بـن عبـد اهلل فطفـر الـيكم 

ن يغـــرق فخلصـــوك، وطفـــر آخـــر فكـــان كـــذلك فخلصـــوك، فـــانتكروا وعـــادوا إىل املعتاـــد، فكـــم ا
 .302فاستكتمكم

 ما تصنع في داري
وروى حممــد بــن يعقــوه الكليــد، عــن علــي بــن تــيس، عــن بعــض جــ و ة الســواد، تــال: 
 tشاهدّ سيمآث آنفاً بسر من رأى، وتد كسر باه الـدار، أي بـاه دار اإلمـام العسـكري 
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وبيــدك طــل ين، فقــال لــ : مــا  صــنع يف  tفخــر  عليــ  اإلمــام صــاحب الزمــان  tبعــد وفا ــ  
فقــــال ســــيمآث : إن جعفــــراً  عــــم أن أبــــار ماــــ  ول ولــــد لــــ ، فــــان كانــــا دارر فقــــد  ؟داري

 انصرفا عنك، فخر  عن الدار.
تال علي بن تيس: فخر  علينا خـادم مـن خـدم الـدار فسـألت  عـن هـذا االـل ، فقـال ل: 

فقلــا لــ : حــدثد بعــض جــ و ة الســواد، فقــال ل: ل يكــاد افــ  علــ   ؟امــن حــدثك  ــذ
 .301النا، شيث

 ائتنا بثوب العجوز
أخـذ  tوروى ابن بابوي  وغريك أن امحد بن إسحاق أحد وك ث اإلمام السـن العسـكري 

كــي يســأل  عــن اســئلة كانــا يف   ســعد بــن عبــد اهلل مــن ثقــاّ األصــحاه معــ  إىل اإلمــام 
عد: فوردنــا ســر مــن رأى فانتكينـا منكــا إىل بــاه ســيدنا فاســتاذنا، فخــر  علينــا نفسـ ، فقــال ســ

الذن بالدخول علي  وكـان علـ  عـا ق امحـد بـن إسـحاق جـراه تـط غطـاك بكسـاث طـلي فيـ  
 مامة وستون صرة من الدنانري والدراهم عل  كل صرة منكا ختم صاحبكا.

نا نـــور وجكـــ  إل ببـــدر تـــد حـــني غشـــي tتــال ســـعد: فمـــا شـــبكا وجـــ  مولنـــا أحم حممـــد 
اســـتون مـــن لياليـــ  أربعـــاً بعــــد عشـــر، وعلـــ  فخـــذك األميــــن غـــ م يناســـب املشـــ ي يف االلقــــة 
واملنظر، عل  رأس  فرق بني وفر ني كأن  ألال بني واوين، وبـني يـدي مولنـا رمانـة ذهبيّـة  لمـع 

ض رألســاث أهــل بـدامع نقوشــكا وســط غرامــب الفصــوم املركبــة عليكــا، تـد كــان أهــداها إليــ  بعــ
البصرة، وبيـدك تلـم إذا أراد ان يسـطر بـ  علـ  البيـاض شـيئاً تـبض الغـ م علـ  أصـابع ، فكـان 

 مولنا يدحر  الرمانة بني يدي  ويشغل  بردها كي  يصدك عن كتابة ما أراد. 
فسـلمنا عليــ ، فــألطال يف ا،ــواه وأومــأ إلينــا بــا،لو،، فلمــا فــرر مــن كتبــة البيــاض الــذي  

اخر  أمحد بن إسحاق جوابـ  مـن طـي كسـام  فوحـع  بـني يديـ ، فنظـر العسـكري كان بيدك، 
t .إىل الغ م وتال ل : يا بد فض االاا عن هدايا شيعتك ومواليك 

فقال: يا مولي أمو  أن أمد يداً طاهرة إىل هـدايا  سـة وأمـوال رجسـة تـد شـيب احلكـا 
  ؟بأحرمكا

 ،راه ليميز ما بني ال ل والرام منكا.فقال مولي: يا بن إسحاق استخر  ما يف ا
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فــأول صــرة بــدأ امحــد باخراجكــا تــال الغــ م: هــذك لفــ ن بــن فــ ن مــن حملّــة كــذا بقــم،  
يشتمل عل  اثنتني وستني ديناراً فيكا مـن مثـن ح ـرية باعكـا صـاحبكا وكانـا إرثـاً لـ  عـن أبيـ  

اراً وفيكـا مـن أجـرة الوانيـا ث ثـة  سة وأربعون ديناراً ومن أمثان  سعة أثواه أربعة عشـر دينـ
 دنانري.

 فقال مولنا: صدتا يا بد، دل الرجل عل  الرام منكا.
: فتش عن دينـار را ي السـكة،  اراـ  سـنة كـذا تـد انطمـس مـن نصـال إحـدى tفقال  

صفحتي  نقش  وتراحة آمليـة، و هنـا ربـع دينـار، والعلـة يف حترميكـا أن صـاحب هـذك الصـرة و ن 
ا مــن ســنة كــذا علــ  حامــك مــن جريانــ  مــن الغــزل منّــاً وربــع مــن  فا ــا علــ  ذلــك يف شــكر كــذ

مدة ويف انتكامكا تيض لذلك الغزل سارق، فأخل ب  الامك صاحب  فكذبـ  واسـ د منـ  بـدل 
ذلك مّناً ونصال من  غزلً أدق ممـا كـان دفعـ  إليـ  واختـذ مـن ذلـك ثوبـاً، كـان هـذا الـدينار مـع 

 القراحة مثن ..
ا فتح رأ، الصـرة صـادف رتعـة يف وسـط الـدنانري باسـم مـن أخـل عنـ  ومبقـدارها علـ  فلم

 حسب ما تال، واستخر  الدينار والقراحة بتلك الع مة.
ه أخر  صرة أخرى فقال الغـ م: هـذك لفـ ن بـن فـ ن مـن حملّـة كـذا بقـم  شـتمل علـ   

  سني ديناراً ل نل لنا ملسكا.
  ؟تال: وكيال ذار 

هنا من مثن حنطة حاف صاحبكا عل  اكارك يف املقا ـة، وذلـك انـ  تـبض حصـت  تال: أل
 منكا بكيل واف وكان ما حّص الكار بكيل خبس.

 فقال مولنا: صدتا يا بد.
ه تــال: يــا امحـــد بــن إســـحاق امحلكــا بأمجعكـــا ل دهــا أو  وصـــي بردهــا علـــ  أربا ــا فـــ   

 حاجة لنا يف شيث منكا، وامتنا ب وه الع و .
 تال أمحد: وكان ذلك ال وه يف حقيبة ل فنسيت . 
فقال: ما جـاث  tفلما انصرف امحد بن إسحاق ليأ ي  بال وه نظر إّل مولنا أبو حممد  

 ؟بك يا سعد
 فقلا: شوتد امحد بن إسحاق عل  لقاث مولنا. 
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  ؟تال: واملسامل ال  أردّ أن  سأل  عنكا 
 تلا: عل  حاهلا يا مولي.

 …ل ترّة عيد وأومأ إىل الغ متال: فس 
ميب عليكا حـىت أن بعـض األسـئلة كـان الـراوي  فأخذ يسأل مسامل  واإلمام املكدي 

 .301 ا عل  حنو الع ا ، إىل آخر الرواية الطويلة  تد نسيكا فذكرك اإلمام
 انا محمد بن الحسن 

ذر أمحـد بـن أحم  يف لغيبت   عن أمحد بن علي الرا ي، عن أحم وروى الشيخ الطوسي 
ســورة وهــو حممــد بــن الســن بــن عبــد اهلل التميمــي وكــان  يــدياً تــال:  عــا هــذك الكايــة عــن 

 مجاعة يرووهنا عن أحم لرمح  اهلل : 
ان  خر  إىل الري، تال: فلما صّر إىل الري ف ذا شاه حسن الوج  يصلي، ه إن  ودع 

 ؟ا سورة اين  ريدوودعا وخرجنا وجئنا إىل املشرعة، فقال ل: يا أب
 فقلا: الكوفة.
 ؟فقال ل: مع من
 تلا: مع النا،.

 ؟تال ل: ل  ريد حنن مجيعاً مناي
  ؟تلا: ومن معنا

  ؟تال: ليس  ريد معنا أحدا
 تال: فمشينا ليلتنا ف ذا حنن عل  مقابر مس د السكلة.

 فقال ل: هوذا منزلك! فان شئا فامض. 
 ي بن نىي، فتقول ل  يعطيك املال الذي عندك.ه تال ل: حلر إىل ابن الرا ي عل

 فقلا ل : ل يدفع  ال.
تال ل: تل ل  بع مة ان  كذا وكذا ديناراً وكذا وكذا درمهاً وهو يف موحع كذا وكذا وعلي   

 كذا وكذا مغط .
 فقلا ل : ومن أنا.

                                                           
 ورآك وكلم . ذكر من شاهد القامم  23ه 257انظر كمال الدين: م - 301



 

 84 

 تال: انا حممد بن السن.
 ؟تلا: فان   يقبل مد وطولبا بالدللة

 ورار. فقال: انا
تال: ف ئـا إىل ابـن الـرا ي فقلـا لـ ، فـدفعد، فقلـا لـ  الع مـاّ الـ  تـال ل وتلـا: 

 ل  تد تال ل: انا ورار.
 .305فقال: ليس بعد هذا شيث، وتال:   يعلم  ذا إل اهلل  عاىل، ودفع ال املال

 
 غانم الهندي

نيد معتلة عن غامن اهلندي روى الشيخ الكليد وابن بابوي  وغريمها لرمحة اهلل عليكم  بأسا
ان  تال: كنا مبدينـة اهلنـد املعروفـة بقشـمري الداخلـة، وأصـحاه ل يقعـدون علـ  كراسـي عـن 
ميـــني امللـــك وهـــم أربعـــون رجـــ ً كلكـــم يقـــرأ الكتـــب األربعـــة: التـــوراة واإل يـــل والزبـــور وصـــحال 

م، يفزع النا، إلينا، إبراهيم، نقاي بني النا، ونفّقككم يف دينكم ونفتيكم يف ح هلم وحرامك
 امللك فمن دون .

فقلنا: هذا الن  املذكور يف الكتب تد خفي علينا أمرك ومـب  pفت ارينا ذكر رسول اهلل 
 علينا الفحص عن  وطلب أثرك، وا فق رأينا و وفقنا عل  أن اخر  فار اد هلم.

تـوم فخرجا ومعي مال جليـل فسـّر اثـىن عشـر شـكراً حـىت تربـا مـن كابـل فعـرض ل  
 من ال ر فقطعوا علي وأخذوا مال وجرحا جراحاّ شديدة ودفعا إىل مدينة كابل.

فأنقــذين ملككــا ملــا وتــال علــ  خــلي إىل مدينــة بلــخ وعليكــا إذ ذار داود بــن العبــا، بــن 
 أحم األسود، فبلغ  خلي وإين خرجا مر اداً من اهلند.

إىل داود بـــــن العبـــــا، و علمـــــا الفارســـــية ونـــــا ّر الفقكـــــاث وأصـــــحاه الكـــــ م فأرســـــل 
فأحاــرين جملســ  ومجــع علــي الفقكــاث فنــا روين فــأعلمتكم اين خرجــا مــن بلــدي أطــب هــذا 

 الن  الذي وجد   يف الكتب.
 ؟فقال ل: من هو وما ا  

 فقلا: حممد.
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 فقال: هو نبينا الذي  طلب، فسألتكم عن شرامع  فأعلموين.
هـــذا الـــذي  صـــفون أم ل، فــــأعلموين فقلـــا هلـــم: أنـــا اعلـــم أن حممـــداً نـــ ، ول أعلمـــ   

موحع  ألتصدك فأسامل  عن ع ماّ عندي ودللّ، فان كان صاح  الذي طلبا آمنا 
 ب .

 فقالوا: تد ما .
 ؟فقلا: فمن وصي  وخليفت  
 فقالوا: أبو بكر. 
 تلا: فسموك ل فان هذك كنيت . 
 تالوا: عبد اهلل بن ع مان، نسبوك إىل تريش. 
 ىل حممد نبيكم.تلا: فانسبوك إ 

 فنسبوك ل. 
فقلــا: لــيس هــذا صــاح  الــذي طلبــا، صــاح  الــذي أطلبــ  خليفتــ : أخــوك يف الــدين 
وابــن عمــ  يف النســب و و  ابنتــ  وأبــو ولــدك، لــيس هلــذا النــ  ذريّــة علــ  األرض غــري ولــد هــذا 

 الرجل الذي هو خليفت .
لشــرر إىل الكفــر هــذا حــ ل تــال: فوثبــوا حم وتــالوا: أيكــا األمــري إن هــذا تــد خــر  مــن ا 
 الدم. 

فقلا هلم: يا توم أنا رجل معي دين متمسك ب  ل أفارت  حىت أرى ما هو أتوى منـ  اين 
وجــدّ صــفة هــذا الرجــل يف الكتــب الــ  أنزهلــا اهلل علــ  أنبيامــ  وامنــا خرجــا مــن بــ د اهلنــد 

ا   يكـن النـ  ومن العز الذي كنا في  طلباً ل ، فلما فحصا عن أمر صاحبكم الذي ذكر 
 املوصوف يف الكتب، فكفوا عد.

وبعـــ  العامـــل إىل رجـــل يقـــال لـــ  الســـني بـــن اســـكيب لأحـــد أصـــحاه اإلمـــام الســـن  
   فدعاك، فقال ل : نا ر هذا الرجل اهلندي.tالعسكري 

 فقال ل  السني: أصلحك اهلل، عندر الفقكاث والعلماث وهم أعلم وابصر مبنا ر  . 
 كما أتول لك، وأخل ب  والطال ل .فقال ل : نا رك   

فقال ل السني بن اسكيب، بعد مـا فاوحـت : إن صـاحبك الـذي  طلبـ  هـو النـ  الـذي 
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وصف  هؤلث وليس األمـر يف خليفتـ  كمـا تـالوا، هـذا النـ  حممـد بـن عبـد اهلل بـن عبـد املطلـب 
سن والسني ووصي  علي بن أحم طالب بن عبد املطلب وهو  و  فاطمة بنا حممد، وأبو ال

 .pسبطي حممد 
 تال غامن أبو سعيد: فقلا اهلل اكل هذا الذي طلبا.

فانصرفا إىل داود بـن العبـا، فقلـا لـ : أيكـا األمـري وجـدّ مـا طلبـا، وأنـا أشـكد أن  
 ل ال  إل اهلل وان حممداً رسول اهلل 

 تال: فلين ووصلد وتال للحسني:  فقدك.
فقكـــد فيمـــا احت ـــا إليـــ  مـــن الصـــ ة والصـــيام تـــال: فماـــيا إليـــ  حـــىت آنســـا بـــ  و  

 والفرامض.
خــاا النبيــني ل نــ  بعــدك، وان األمــر مــن  pتــال: فقلــا لــ : إنــا نقــرأ يف كتبنــا أن حممــداً 

بعدك إىل وصي  ووارث  وخليفت  من بعدك، ه إىل الوصـي بعـد الوصـي ل يـزال أمـر اهلل جاريـاً يف 
 ؟وصي حممدأعقا م حىت  نقاي الدنيا، فمن وصّي 
، ه ســـاق األمـــر مـــن الوصـــية حـــىت انتكـــ  إىل تـــال: الســـن، ه الســـني ابنـــا حممـــد 

 . ، ه أعلمد ما حدة فلم يكن ل مهّة إل طلب الناحية صاحب الزمان 
تال الراوي: فـوان تـم وتعـد مـن أصـحابنا يف سـنة أربـع وسـتني ومـامتني وخـر  معكـم حـىت 

 ل السند كان صحب  عل  املذهب.وان بغداد ومع  رفيق ل  من أه
تال: وأنكّر من رفيقي بعض اخ فـ  فك ر ـ . وخرجـا حـىت سـّر إىل العباسـية أهتيّـأ  

ّت تــد أ ــاين فقــال: أنــا  للصــ ة وأصــلي واين لواتــال متفكــر فيمــا تصــدّ لطلبــ ، إذا أنــا بــآ
 ف ن؟ ـ ا   باهلند ـ .

 فقلا: نعم.
 فقال: اجب مولر.  

جــالس،  tتخلــل حم الطريــق حــىت أ ــ  داراً وبســتاناً، فــ ذا أنــا بــ  فماــيا معــ  فلــم يــزل ي
حــىت عــّد  ؟وكيــال خّلفــا ف نــاً وف نــاً  ؟فقــال: مرحبــاً يــا فــ ن ـ بكــ م اهلنــد ـ كيــال حالــك

 األربعني كلكم، فسألد عنكم واحداً واحداً، ه أخلين مبا جتارينا كل ذلك بك م اهلند.
 ؟ه تال: أردّ أن حتج مع أهل تم
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 ؟ تلا: نعم يا سيدي 
فقال: ل حتـج معكـم وانصـرف سـنتك هـذك وحـج مـن تابـل، ه ألقـ  إل صـرّة كانـا بـني 

 يدي  فقال ل: اجعلكا نفقتك ول  دخل بغداد إىل ف ن  ّاك، ول  طلع  عل  شيث،..
تال الراوي: ه وافانا بعض الفيو  فأعلمونا أن أصـحابنا انصـرفوا مـن العقبـة، وماـ  حنـو 

سان. فلما كان يف تابل حج وأرسل إلينا  دية من طرف خراسان فأتـام  ـا مـّدة ه مـاّ خرا
 .300لرمح  اهلل 
 

 من يضع الحجر األسود
  أنـ  تـال:  روى القطب الراوندي عن جعفر بن حممد بن تولوي  لاستاذ الشـيخ املفيـد
د القرامطـــة فيكـــا ملـــا وصـــلا بغـــداد يف ســـنة ســـبع وث ثـــني وث مثامـــة للحـــج وهـــي الســـنة الـــ  ر 

ال ــر إىل مكانــ  مــن البيــا لفــاهنم هــدموا الكعبــة وأخــذوا ال ــر األســود إىل الكوفــة ونصــبوك 
فيكــا، ه أرادوا إرجاعــ  يف  لــك الســنة إىل مكانــ  أوامــل الغيبــة الكــلى  كــان أكــل مهّــي الظفــر 

  ال ــةمبــن ينصــب ال ــر، ألنــ  ماــ  يف أثنــاث الكتــب تّصــة أخــذك وانــ  ينصــب  يف مكانــ  
 كما ان  مان ال ا  وحع   ين العابدين يف مكان  فاستقر.

فاعتللـــا علـــة صـــعبة خفــــا منكـــا علـــ  نفســـي و  يتكيّــــأ ل مـــا تصـــدّ لـــ  فاســــتنبا  
املعروف بابن هشام وأعطيت  رتعة اتومة اسأل فيكا عن مدة عمري وهل  كون املنية يف هـذك 

 واحــع ال ــر يف مكانــ  واخــذ جوابــ  وإمنــا وتلــا: مهــي إيصــال هــذك الرتعــة إىل ؟العلــة، أم ل
 أندبك هلذا.

تال: فقال املعروف بابن هشام: ملا حصلا مبكة وعـزم علـ  إعـادة ال ـر بـذلا لسـدنة 
البيا مجلة حلكنا معكا من الكون  ي  أرى واحع ال ر يف مكان  وأتما معي منكم من 

 و  يستقم. مينع عّد ا دحام النا،، فكّلما عمد إنسان لوحع  احطره
فأتبــل غــ م ا ــر اللــون، حســن الوجــ ، فتناولــ  ووحــع  يف مكانــ ، فاســتقام كأنــ    يــزل 
عنــ ، وعلــا لــذلك األصــواّ وانصــرف خارجــاً مــن البــاه، فنكاــا مــن مكــاين أ بعــ  وادفــع 
النــا، عــّد ميينــاً ومشــالً حــىت  ــن حم الخــت ط يف العقــل والنــا، يفرجــون ل وعيــد ل  فارتــ  

                                                           
 .باه ذكر التوتيعاّ الواردة عن القامم  218، وكمال الدين: م438م 4:  راجع الصراط املستقيم -300



 

 88 

 نقطع عد النا، فكنا أسرع السري خلف  وهو ميشي عل   ؤدة ول أدرك .حىت ا
فلمــا حصــل  يــ  ل أحــد يــراك غــريي وتــال والتفــا إل فقــال: هــاّ مــا معــك، فناولتــ  
الرتعة،  فقال: من غري ان ينظر فيكا تـل لـ : ل خـوف عليـك يف هـذك العلـة ويكـون مـا ل بـد 

 من  بعد ث ثني سنة.
زمع حىت   أطق حراكاً و ركد وانصرف، تال أبو القاسم فأعلمد  ذك تال: فوتع علّي ال

ا،ملة، فلما كان سنة سبع وسـتني اعتـل أبـو القاسـم فأخـذ ينظـر يف أمـرك وحتصـيل جكـا ك إىل 
 تلك، وكتب وصيت  واستعمل ا،د يف ذلك.

 ة.ونرجو أن يتفال اهلل  عاىل بالس مة فما عليك اوف ؟فقيل ل : ما هذا االوف
 .307فقال: هذك السنة ال  خوفا فيكا، فماّ يف علت  
 

 أنا القائم من مض محمد 
وروى الشــيخ ابــن بابويــ  عــن أمحــد بــن فــار، األديــب انــ  تــال: إن  مــدان ناســاً يعرفــون 
ببــد راشــد وهــم كلكــم يتشــيعون ومــذهبكم مــذهب أهــل اإلمامــة، فســألا عــن ســبب  شــيعكم 

 منكم ـ رأيا في  ص حاً و تاًـ ..من بني أهل مهدان، فقال ل شيخ 
إن ســبب ذلــك أن جــدنا الــذي ننتســب إليــ  خــر  حاجــاً، فقــال: إنــ  ملــا صــدر مــن الــج 
وســــاروا منــــا ل يف الباديــــة، تــــال: فنشــــطا يف النــــزول واملشــــي فمشــــيا طــــوي ً حــــىت أعييــــا 

 ونعسا، فقلا: يف نفسي: أنام نومة  رند ف ذا جاث أواخر القافلة تما.
ا انتبكــا إل  ــّر الشــمس و  أر أحــداً فتوحشــا و  أر طريقــاً ول أثــراً، فتوكلــا تــال: فمــ

ومشــيا غــري طويــل فوتعــا يف ارض خاــراث  ؟علــ  اهلل عزوجــل وتلــا: أســري حيــ  وجكــد
ناــراث كأهنــا تريبــة عكــد مــن غيــ  وإذا  ربتكــا أطيــب  ربــة ونظــّر يف ســواد  لــك األرض إىل 

 تصر يلوؤ كأن  سيال.
شــعري مــا هــذا القصــر الــذي   اعكــدك و  ا ــع بــ ، فقصــد   فلمــا بلغــا فقلــا: ليــا  

الباه رأيا خادمني أبياني فسـّلما عليكمـا فـرّداً ردا مجـي  وتـال: اجلـس فقـد أراد اهلل بـك 
 خرياً، فقام أحدمها ودخل واحتبس غري بعيد ه خر  فقال: تم فادخل.
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ث منــ ، فتقــدم االــادم إىل ســ  علــ  فــدخلا تصــراً   أر بنــاثاً أحســن مــن بنامــ  ول احــو 
بيا فرفع  ه تال ل: ادخل فدخلا البيا ف ذا ف  جالس يف وسط البيـا، وتـد علّـق فـوق 
رأســـ  مـــن الســـقال ســـيال طويـــل  كـــاد  بتـــ  حلـــس رأســـ ، والفـــىت كأنـــ  بـــدر يلـــوؤ يف  ـــ م 

 فسّلما، فرد الس م بألطال ك م وأحسن .
 ؟ه تال ل: أ دري من أنا

 ؟اهللفقلا: ل و 
أنـا الـذي أخـر  يف آخـر الزمـان  ـذا السـيال ـ وأشـار  فقال: أنا القامم مـن آل حممـد 

 إلي  ـ فأمر األرض تسطاً وعدلً كما ملئا جوراً و لماً.
 .  فسقطا عل  وجكي و عفّر

 فقال: ل  فعل ارفع رأسك أنا ف ن من مدينة با،بل يقال هلا: مهدان.
 فقلا: صدتا يا سيدي ومولي. 

   ؟تال: افتحب أن  ؤوه إىل اهلك
فقلــا: نعــم يــا ســيدي وأبشــرهم مبــا أ ــاؤ اهلل عزوجــل ل، فأومــأ إىل االــادم فأخــذ بيــدي 

 وناولد صرّة وخر  ومش  معي خطواّ، فنظّر إىل ط ل الش ر ومس د. 
 فقال: ا عرف هذا البلد.

 فقلا: ان  بقره بلدنا بلدة  عرف بـ لأسد آباد  وهي  شبككا.
قــال: هــذك أســد آبــاد أمــض راشــداً، فالتفــا فلــم أرك، فــدخلا أســد آبــاد، وإذا يف تــال: ف

الصرة أربعون أو  سون ديناراً، فوردّ مهدان ومجعا أهلي وبشرهتم مبا سـرّيك اهلل عزوجـل ل 
 .300و  نزل خبري ما بقي معنا من  لك الدنانري

 لبيك يا سيدي
يم حممد ابن أمحد األنصاري ان  تال: روى املسعودي والشيخ الطوسي وغريمها عن أحم نع

لينـا رك يف  tوج  توم من املفوحة واملقصـرة كامـل بـن إبـراهيم املـدين إىل أحم حممـد العسـكري 
 أمرهم.

تــال كامــل: فقلــا يف نفســي اســأل  وأنــا أعتقــد انــ  ل يــدخل ا،نــة إل مــن عــرف معــرف  
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ناعمـة عليـ ، فقلـا يف نفسـي: وتال مبقال ، تال: فلما دخلـا عليـ  نظـّر إىل ثيـاه بيـاض 
 ول اهلل وح ت  يلبس الناعم من ال ياه ويأمرنا مبواساة األخوان وينكانا عن لبس م ل .

فقـال مبتسـماً: يـا كامــل، وحسـر عـن ذراعيــ  فـ ذا مسـح اسـود خشــن علـ  جلـدك، فقــال: 
ـــريح  هـــذا هلل عزوجـــل وهـــذا لكـــم فخ لـــا وجلســـا إىل بـــاه عليـــ  ســـ  مســـبل ف ـــاثّ ال

 رف  ف ذا أنا بفىت كأن  فلقة تمر من أبناث أربع وستني أو م لكا.فرفعا ط
 فقال ل: يا كامل بن إبراهيم.

 فاتشعرّر من ذلك، فأهلمد اهلل أن تلا: لبيك يا سيدي. 
فقــال: جئــا إىل ول اهلل وح تــ  وبابــ   ســأل  هــل يــدخل ا،نــة إل مــن عــرف معرفتــك  

 .؟وتال مبقالتك
 تلا: إي واهلل.

 واهلل يقل داخلكا، واهلل ان  ليدخلكا توم يقال هلم القية. تال: اذن
 ؟تلا: يا سيدي من هم

تــال: تــوم مــن حــبكم لعلــي صــل  اهلل عليــ  نلفــون  قــ  ول يــدرون مــا حقــ  وفاــل ، ه 
سكا صل  اهلل علي  عد ساعة، ه تال: وجئا  سأل  عن مقالـة املفّوحـة، كـذبوا بـل تلوبنـا 

وما تشاءون إال أن يشاء اهللا شاث اهلل شئنا، وهو تول : أوعية ملشيئة اهلل ف ذ
309. 

متبســماً فقــال: يــا   ه رجـع الســ  إىل حالتــ  فلــم أســتطع كشــف ، فنظـر إل أبــو حممــد  
كامل ابن إبراهيم ما جلوسك وتد أنبـأر ال ـة بعـدي  اجتـك، فقمـا وخرجـا و  اعاينـ  

 بعد ذلك.
 . 376عن هذا الدي  فحدثد ب تال أبو نعيم: فلقيا كام ً فسألت  
 إىل غري ذلك من القصص الك رية.

 يف تصص عديدة. تد رايا أشخاصاً متوا رين رأووا اإلمام املكدي 373هذا وإين 
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 فصل
 من واجباتنا أيام الغيبة

 
 الدعاء للفرال

 : الدعاث لفرج  الشريال ولفر  آل حممـد من  كاليفنا يف أيام غيبة اإلمام املكدي 
خرجـــا علـــ  يـــد حممـــد بـــن ع مـــان، تولـــ :  ويف التوتيـــع الشـــريال عـــن صـــاحب األمـــر  ،

 . 372لوأك روا الدعاث بتع يل الفر  فان ذلك فرجكم 
 الثبات على الوالية

، ففـي الـدي  عـن علـي بـن السـني  يـن ومن أهم التكـاليال: ال بـاّ علـ  مـوالهتم 
أعطاك اهلل أجر ألال شكيد م ـل شـكداث : لمن ثبا عل  موال نا يف غيبة تاممنا العابدين 
 .371بدر وأحد 

 انتظار الفرال
 .371ومن أهم التكاليال: انتظار الفر  ف هنا من أعظم العباداّ

علما بأن انتظار الفر  ليس مبعىن النتظـار القلـ  فحسـب وان كـان النتظـار القلـ  منـ ، 

                                                           
، أعــــ م الــــورى: 1113الفصــــل ال الــــ ، االــــرامج وا،ــــرامح: م 531م 4، كشــــال الغمــــة:  265كمــــال الــــدين: م  - 372
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فكمـــا أن النتظـــار ،  ، وألجـــل أن يع ـــل اهلل  كـــورك لكـــن مبعـــىن العمـــل أياـــاً ألجلـــ 
ــأ األرض وســامر الشــؤون املر بطــة بــالزرع، وكمــا ان املنتظــر للاــيال،  بالنســبة إىل الــزارع أن يكّي
 tعلي  أن يكيأ املقدماّ ويكيـأ نفسـ  لـذلك، هكـذا لانتظـار الفـر  .. فعلينـا يف غيبـة اإلمـام 

ملنكــر وننتظــر دولتــ  أن هنــيث أنفســنا وجمتمعا نــا بالعمــل الصــا  واألمــر بــاملعروف والنكــي عــن ا
 العادلة. 

ه إن انتظار الفر  باملعىن الذي ذكرناك ممـا ورد التأكيـد عليـ  يف الروايـاّ، ففـي الـدي : 
 .375لان أحب األعمال إىل اهلل عزوجل انتظار الفر  

 .370: لأفال أعمال شيعتنا انتظار الفر  وتال 
الجتكــاد.. والصــ ؤ وانتظــار انــ  تــال: لإن ديــنكم الــورع والعفــة و  وعــن اإلمــام الرحــا 

 .377الفر  بالصل 
 .370ان  تال: لأفال العبادة انتظار الفر   pعن رسول اهلل  tوعن أمري املؤمنني 

تــال: لأفاــل أعمــال أمــ  انتظــار  وعــن احم الســن الرحــا عــن آبامــ : ان رســول اهلل 
 .379الفر  من اهلل عزوجل 

نتظـــر ألمرنـــا كاملتشـــحط بدمـــ  يف ســـبيل انـــ  تـــال: لامل tوروي أياـــاً عـــن أمـــري املـــؤمنني 
 . 306اهلل 

فــاملنتظر ي تــي صــعوباّ ك ــرية، حيــ  يــأمر بــاملعروف وينكــ  عــن املنكــر يف  مــان أصــبح 
املعـــروف منكـــراً واملنكـــر معروفـــاً، فحينئـــذ يكـــون كاملتشـــحط بدمـــ  يف ســـبيل اهلل، أمـــا ا،ـــالس 

 املتفر  الذي ل يعمل بواجبا   فكل هو كاملتشحط بدم ! 
ألحــد أصــحاب : لمــن مــاّ منتظــراً هلــذا األمــر كــان كمــن  ويف روايــة عــن أحم عبــد اهلل 

 يف فســـطاط ، ه تـــال: ل بـــل كـــان كالاـــاره بـــني يـــدي رســـول اهلل  هـــو مـــع القـــامم 
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 . 303بالسيال 
 

  الحزن على غيبة اإلمام 
صـبح فمعنـاك أن   302ه إن ما يظكر مـن الروايـاّ أن األرض  بـدل غـري األرض يف  مانـ 

األرض ل كأرحنا اليوم، وأناسكا ل كأنـا، اليـوم يف أخ تكـم وصـفاهتم ومـا أشـب ، ول  كـون  
كا،نـــة، وإمنـــا الوســـط فتكـــون بـــني الـــدنيا الاحـــرة وبـــني ا،نـــة املوعـــودة كمـــا أشـــرنا إىل ذلـــك 
ســــابقاً، ويســــتلزم ذلــــك بالنســــبة إىل املنتظــــرين أن يكيئــــوا أنفســــكم، فيلــــزم أن يكــــون اإلنســــان 

وألجـل مـا يـراك مـن حـعال الـدين واملـؤمنني بـ ،  وماً مغموماً ألجل غيبـة اإلمـام املنتظـرمكم
 وما مري عليكم من املأساة... كما ورد يف دعاث الندبة:

لعزيز علي أن أرى االلق ول  رى، ول أ ع لك حسيساً ول  وى، عزيـز علـي أن حتـيط 
نفســي أنــا مــن مغيــب   اــل منــا، بــك دوين البلــوى ول ينالــك مــد حــ يج ول شــكوى، ب

بنفســي أنــا مــن نــا ؤ مــا نــزؤ عنــا، بنفســي أنــا أمنيــة شــامق يتمــىن، مــن مــؤمن ومؤمنــة ذكــراً 
فحناً، بنفسي أنا من عقيد عز  ل يسام   لإىل أن تال  إىل مـىت أحـار فيـك يـا مـولي واىل 

زيــز علــي مــىت، وأي خطــاه أصــال فيــك وأي  ــوى، عزيــز علــّي ان أجــاه دونــك وأنــاغ ، ع
أن أبكيك واذلك الورى، عزيز علي أن مـرى عليـك دوهنـم مـا جـرى، هـل مـن معـني فأطيـل 
مع  العويل والبكاث، هل من جزوع فأسـاعد جزعـ  إذا خـ ، هـل تـذيا عـني فسـاعدهتا عيـد 
علــ  القــذى، هــل إليــك يــا بــن أمحــد ســبيل فتلقــ ، هــل يتصــل يومنــا بغــدك فنحظــ ، مــىت نــرد 

ى، مىت ننتفع من عذه مامك فقد طـال الصـدى، مـىت نغاديـك ونراوحـك مناهلك الروية فنرو 
فتقر عينا، مىت  رانا ونرار وتد نشـّر لـواث النصـر  ـرى، أ رانـا حنـال بـك وانـا  ـؤم املـر، وتـد 
ملئــا األرض عــدلً وأذتــا أعــدامك هوانــا وعقابــا وأبــّر العتــاك وجحــدة الــق وتطعــا دابــر 

 .301حنن نقول المد هلل ره العاملني... املتكلين واجت  ا أصول الظاملني و 
وإذا كــان اإلنســان كــذلك مكمومــاً مغمومــاً منتظــراً لفرجــ  يكــون تــد أدى بعــض الواجــب 

                                                           
 .51ؤ172، وا اسن: م11ؤ باه ما روى عن الصادق  336ين: مكمال الد - 303
 القامم املكدي الذي يبدل األرض غري األرض . ، وفي : لومن نسل علي 128راجع لغيبة النعماين  م - 302
 دعاث الندبة، الدعاث والزيارة: م ؟، دعاث الندبة، مفا يح ا،نان: دعاث الندبة. 416التبال: م - 301
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 . بالنسبة إىل عظم حق اإلمام
 

 يبكي لغيبته اإلمام الصادق 
وتــد روى الســدير الصــرييف انــ  تــال: دخلــا أنــا واملفاــل بــن عمــر وأبــو بصــري وأبــان بــن 

فرأينـاك جالسـاً علـ  الـ اه وعليـ  مسـح ـ واملسـح:  tلنا أحم عبـد اهلل الصـادق  غلب عل  مو 
الكسـاث مـن الشـعر ـ خيـلي مطـّوق بـ  جيـب مقّصـر الكمـني وهـو يبكـي بكـاث الوالـ  ال كلـ  
ذاّ الكبد الـرى، تـد نـال الـزن مـن وجنتيـ  وشـاع التغيـري يف عارحـي  وأبلـ  الـدموع حم ريـ  

نفـــا رتـــادي وحـــيقا علـــي مكـــادي وابتـــّز مـــد راحـــة فـــؤادي، وهـــو يقـــول: ســـيدي غيبتـــك 
سيدي غيبتك أوصلا مصـاحم بف ـايع األبـد وفقـد الواحـد بعـد الواحـد، يفـد ا،مـع والعـدد، 
فما أحس بدمعة  رتـ  مـن عيـد وأنـني يفـ  مـن صـدري عـن دوار  الر ايـا وسـوالال الب يـا إل 

ا وأنكرها ونوامب الوطـة بغاـبك ونـوا ل مّ ل بعيد عن غوابر أعظمكا وأفظعكا وبواتي اشده
 مع ونة بسخطك.

تـــال ســـدير: فاســـتطاّر عقولنـــا وهلـــاً و صـــدعا تلوبنـــا جزعـــاً مـــن ذلـــك االطـــب اهلامـــل 
والـــادة الغامـــل، و ننـــا انـــ   ـــا ملكروهـــة تارعـــة، أو حلّـــا بـــ  مـــن الـــدهر بامقـــة، فقلنـــا: ل 

وأيّـة  ؟زف دمعتـك و سـتمطر عل ـكأبك  اهلل يا ابن خري الورى عينيـك، مـن أيـة حادثـة  سـتن
  ؟حالة حتما عليك هذا املأا

 فرة انفتح منكـا جوفـ  واشـتد عنكـا خوفـ  وتـال ويلكـم نظـّر يف   تال: فزفر الصادق 
كتاه ا،فر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاه املشتمل عل  علم املنايا والب يا والر ايـا وعلـم مـا  

واألممة من بعدك، و أملـا منـ   ص اهلل ب  حممداً كان وما يكون إىل يوم القيامة الذي خ
مولــد تاممنــا وغيبتــ  وابطــاثك وطــول عمــرك وبلــوى املــؤمنني يف ذلــك الزمــان، و ولــد الشــكور يف 
تلو م من طول غيبت  وار داد أك رهم عن دينكم وخلعكم ربقة اإلس م مـن أعنـاتكم الـ  تـال 

ي عنقــهوكــل إنســان الزمنــاه طــائره فــاهلل  قــد، ذكــرك: 
يعــد الوليــة ـ فأخــذ د الرتــة  301

 . 305واستولا علي األحزان 

                                                           
 .13سراث: سورة اإل - 301
 .352كمال الدين: م  - 305
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 الدعاء لإلمام 

بـان نفـم مـن شـر شـياطني ا،ـن   : الدعاث ل ومن  كاليفنا يف  من غيبة اإلمام  
والنــس ويع ــل اهلل فرجــ  وينصــرك علــ  الكفــار وامللحــدين ومــن أشــبككم كمــا ورد، فــان ذلــك 

رة الشوق، ففي الـدي  عـن يـونس بـن عبـد الـرمحن أن اإلمـام الرحـا تسم من ا كار ا بة وك 
t  كان يأمر للقامم الـدعاث، …   ذا الدعاث:ل اللكم ادفع عن وليك وخليفتك وح تـك

 .300وهذا الدعاث مذكور يف لمصباؤ املتك د  لشيخ الطامفة
 ك عليـ  ويف رواية أن يقـول اإلنسـان: لاللكـم كـن لوليـك ال ـة بـن السـن املكـدي صـلوا

وعلــ  آبامــ  يف هــذك الســاعة ويف كــل ســاعة، وليــاً وحافظــاً وتامــداً وناصــراً ودلــي ً وعينــاً، حــىت 
 .307 سكن  أرحك طوعاً وحلتع  فيكا طويً  

 
 من ميار الدعاء

مزيـــداً مـــن الوليـــة والفـــم، وأن  ول افـــ  أن هـــذك األدعيـــة  ـــؤثر امابيـــاً، و ســـبب لـــ 
 وناصراً. يكون اهلل سبحان  ل  تامداً 

 ؟ل يقال: إن تدر ف  فامدة للدعاث، وان   يقدر فالدعاث أي شيث يصنع
ألن  يقـال: ا،ـواه ك ـواه مـن يستشـكل يف تولنـا: لاللكـم صـل علـ  حممـد وآل حممـد  
فان كان  عاىل مصلياً عليكم ف  فامدة لدعامنا، وان   يكن مصلياً ف   أثري لصـ  نا علـيكم، 

 .300وتد أشرنا إىل بعض ا،واه يف كتاه  وحيح لالدعاث والزيارة وك ري أم ال ذلك، 
 الصدقة لإلمام 

ولفظ ، ولكن   أجد ب  نصـًا ـ  وذكر بعض العلماث: استحباه اعطاث الصدتة عن  
يف  حســب الســتقراث النــاتص ـ إل أنــ  داخــل يف العمومــاّ كمــا ذكــر الع مــة اجمللســي 

                                                           
 الفصل الرابع واألربعون.  218مصباؤ الكفعمي: م - 300
 568وم 128، ومصــــــــباؤ الكفعمــــــــي: م65، والتبــــــــال: م351وم 413وم 125راجــــــــع البلــــــــد األمــــــــني: م - 307

 .28، وف ؤ السامل: م831وم
 جملداّ. 11اطوط، يقع يف  - 300
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 البحار، وغريك يف غريك.
، وتد روى القطب الراوندي يف االرامج: لأن أبا حممـد يستحب أن نج عن  وكذلك 

الــدعل ي كــان لــ  ولــدان، وكــان مــن خيــار أصــحابنا، وكــان تــد  ــع األحاديــ ، وكــان أحــد 
ولدي  عل  الطريقة املستقيمة وهو أبو السن كان يغسل األمواّ، وولد آخر يسلك مسـالك 

وكـــان  tحم حممــد حّ ـــة نــج  ــا عـــن صــاحب الزمــان األحــداة يف فعــل الـــرام، ودفــع إىل أ
ذلك عادة الشيعة وتتئذ، فدفع شيئاً منكا إىل ابن  املذكور بالفساد وخر  إىل الج، فلمـا عـاد 
حك  ان  كان واتفاً باملوتال لعرفاّ  فرأى إىل جانب  شاباً حسن الوج  أ ر اللون بـذألابتني 

تارع وحسن العمل فلمـا تـره نفـر النـا، التفـا إل مقبً  عل  شأن  يف الدعاث والبتكال وال
  ؟وتال: يا شيخ ما  ستحي

  ؟تلا: من أي شيث يا سيدي
تال: يُدفع إليك ح ة عمن  علم فتدفع منكا إىل فاسق يشره االمـر يوشـك أن  ـذهب 

 االن، عل  وجل واافة. عينك هذك ـ واومأ إىل عيد ـ وأنا من ذلك إىل 
ون يومــاً بعــد مــوردك حــىت خــر  يف عينــ  الــ  اومــأ إليكــا ترحــة، تيــل: فمــا ماــ  عليــ  أربعــ

 .309فذهبا 
 

 القيام عند ذكر اسمه المبارك
، وتــد انشــد دعبــل االزاعــي تصــيد   التاميــة ويســتحب القيــام عنــد  ــاع ا ــ  الكــر  

 وملّا وصل إىل تول : tعل  اإلمام الرحا 
 خـــــــروال إمـــــــام ال محالـــــــة خــــــــارال

 
 بركـــــــــــاتيقـــــــــــوم علـــــــــــى اســـــــــــم اهلل بال 

علــ  تدميـ  وأطـرق رأسـ  إىل األرض ه وحــع يـدك اليمـىن علـ  رأســ   tتـام اإلمـام الرحـا  
 وتال: اللكم ع ل فرج  وارج  وانصرنا ب  نصراً عزيزاً.

 وان   يكن بلفم لالقامم . لكن هذا عل  استحباه القيام ملطلق ذكرك 
ذكر يوماً  t : لان اسم القامم وذكر عبد هلل سبط ا دة ا،زامري ان  رأى خلاً مامون

  . فقام اإلمام  عظيماً واح اماً ل    عند اإلمام الصادق
                                                           

 .458  املكموم: م، وفر 264 – 261االرامج وا،رامح: م - 309
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 التضرع إلى اهلل سبحانه
كما أن من  كاليفنا يف أيام الغيبة: التارع إىل اهلل  عاىل أن نفم إمياننا وإميان املسـلمني 

الـــواردة يف هـــذا البـــاه، فقـــد روى واملـــؤمنني مـــن  طـــرق الشـــياطني والحنرافـــاّ وتـــراثة األدعيـــة 
يقــول: لإن للغـ م غيبـة تبــل أن يقـوم، تــال  tالكليـد عـن  رارة أنــ  تـال:  عـا أبــا عبـد اهلل 

تال: ااف ـ واومأ بيـدك إىل بطنـ  ـ ه تـال: يـا  رارة وهـو املنتظـر وهـو الـذي يشـك  ؟تلا: و 
محـل، ومـنكم مـن يقـول انـ   يف ولد  ، منكم من يقول ماّ أبوك ب  خلال، ومـنكم مـن يقـول

ولــد تبــل مــّو أبيــ  بســنتني، وهــو املنتظــر غــري أن اهلل عزوجــل مــب أن ميــتحن الشــيعة فعنـــد 
ذلــك ير ــاه املبطلــون يــا  رارة، تــال: تلــا: جعلــا فــدار إن أدركــا ذلــك الزمــان أي شــيث 

ف نـك إن  تال: يا  رارة إذا أدركا هذا الزمان فادع  ذا الدعاث: لاللكم عـرفد نفسـك ؟أعمل
   عرفد نفسـك   أعـرف نبيـك، اللكـم عـرفد رسـولك ف نـك إن    عـرفد رسـولك   أعـرف 

. والــدعاث 396ح تــك، اللكــم عــرفد ح تــك فانــك إن    عــرفد ح تــك حــللا عــن ديــد 
 مذكور يف املفا يح يف باه الغيبة.

يبكم شــبكة لستصــ ويف روايــة أخــرى عــن عبــد اهلل بــن ســنان انــ  تــال: تــال أبــو عبــداهلل
فتبقون ب  َعَلمت يُـرى، ول إمـام هـدى، ول ين ـو منكـا إل مـن دعـا بـدعاث الغريـق، تلـا كيـال 
دعاث الغريق؟ تال  قول: ليا اهلل يا رمحان يا رحيم، يا مقلب القلوه، ثبا تل  علـ  دينـك  
فقلـــا: يـــا مقلـــب القلـــوه واألبصـــار ثبـــا تلـــ  علـــ  دينـــك؟ تـــال: إن اهلل عزوجـــل مقلــــب 

 .393لوه واألبصار، ولكن تل ما أتول لك: يا مقلب القلوه ثبا تل  عل  دينك الق
، وهذا ممـا يـدل علـ  أن اإلنسـان ليزيـد ول يـنقص بالنسـبة 392وكذا رواك يف كمال الدين

 .إىل األدعية الواردة عنكم
 رقعة الحاجة

لالـدعاث ، وذكرهتا يف آخر كتاه كما ان  يكتب اإلنسان رتعة من حوام   إىل اإلمام
، إىل غـــري ذلـــك ممـــا وردّ يف الروايـــاّ، والـــ  منكـــا صـــ ة أحم الســـن الاـــرّاه 391والزيـــارة 

                                                           
 .333، وغيبة الطوسي: م541مجال األسبوع: م - 396
 الفصل الساد،. 61، ومنتخب األنوار املايئة: م234أع م الورى: م - 393
 .21ؤ باه ما روى عن الصادق  351كمال الدين: م  - 392
 اىل آخر الكتاه.1153الدعاث والزيارة: م  - 391
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 .391ا كية يف كتب األدعية والزياراّ
 

 من عالئم الظهور
 ان  تال يف بعض خطب : tورد عن أمري املؤمنني 

لإذا صــاؤ النــاتو، وكــبس الكــابو، و كلــم ا،ــامو، فعنــد ذلــك ع امــب وأي ع امــب 
ر النــار بنصـيبني و كــّر رايــة ع مانيـة بــواد سـود واحــطربا البصــرة وغلـب بعاــكم بعاــاً، أنـا

ـ وأذعــن هرتــل بقســطنطينة لبطارتــة الســفياين فعنــد  وصــبا كــل تــوم إىل تــوم ـ إىل أن تــال 
 ذلك  وتعوا  كور متكلم موس  من الش رة عل  طور .

  :t 395أيااً يف بعض ك م  ال ب  عن خرو  القامم وتال 
لإذا أمـــاّ النـــا، الصـــ ة، وأحـــاعوا األمانـــة، واســـتحلوا الكـــذه، وأكلـــوا الربـــا، وأخـــذوا 
الرشــاث، وشــيدوا البنيــان، وبــاعوا الــدين بالــدنيا، واســتعملوا الســفكاث، وشــاوروا النســاث، وتطعــوا 
 األرحـام، وا بعـوا األهـواث، واسـتخفوا بالـدماث، وكـان اللـم حـعفاً، والظلـم فخـراً وكانـا األمـراث
ف ــــرة، والــــو راث  لمــــة، والعرفــــاث خونــــة، والقــــراث فســــقة، و كــــّر شــــكاداّ الــــزور، واســــتعلن 
ــــا  ــــان، وحليــــا املصــــاحال، و خرفــــا املســــاجد، وطّول ــــان واأله والطغي الف ــــور وتــــول البكت
املنــاراّ، وأكــرم األشــرار، وا دمحــا الصــفوف، واختلفــا القلــوه، ونقاــا العقــود، واتــ ه 

واجكـــن يف الت ـــارة حرصـــاً علـــ  الـــدنيا، وعلـــا أصـــواّ الفّســـاق املوعـــود، وشـــارر النســـاث أ  
واستمع منكم، وكان  عـيم القـوم أرذهلـم، وا قـي الفـاجر اافـة شـرك، وصـّدق الكـاذه، وامـتمن 
االامن، واختذّ القيان واملعا ف، ولعـن آخـر هـذك األمـة أوهلـا، وركـب ذواّ الفـرو  السـرو ، 

، وشكد الشاهد مـن غـري أن يستشـكد، وشـكد االخـر و شب  النساث بالرجال، والرجال بالنساث
تااث لذمام بغري حق عرف ، و فق  لغري الدين، وآثـروا عمـل الـدنيا علـ  االخـرة، ولبسـوا جلـود 
الاــأن علــ  تلــوه الــذماه، وتلــو م انــف مــن ا،يــال وأمــر مــن الصــل، فعنــد ذلــك الوحــا ه 

،، ليــأ ني علــ  النــا،  مــان يتمــىن الوحــا، ه الع ــل الع ــل، خــري املســاكن يومئــذ بيــا املقــد
 أحدهم أن  من سكان  .

                                                           
 .218مصباؤ املتك د: م - 391
 .68، منتخب األنوار املايئة: م1133، االرامج وا،رامح: م1ؤ 27ه 545ن: مكمال الدي  - 395
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وعن ابن عبا، ان  تال: لح  نا مع رسول اهلل ح ة الـوداع، فأخـذ  لقـة بـاه الكعبـة 
ه أتبل علينا بوجك ، فقال: أل أخلكم باشراط الساعة؟ وكـان أدف النـا، منـ  يومئـذ سـلمان 

  .فقال بل  يا رسول اهلل 
ــــاع الشــــكواّ، وامليــــل إىل إن مــــن اشــــر  فقــــال:  اط  القيامــــة: احــــاعة الصــــلواّ، وا ب

األهــواث، و عظــيم أصــحاه املــال، وبيــع الــدين بالــدنيا، فعنــدها يــذوه تلــب املــؤمن يف جوفــ ،  
 كما يذاه امللح يف املاث، مما يرى من املنكر فما يستطيع أن يغرّيك.

 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل
فســي بيـــدك يــا ســـلمان، إن عنــدها يلـــيكم أمــراث جـــورة، وو راث فســـقة، تــال: إي والـــذي ن 

 وعرفاث  لمة، وامناث خونة.
 .؟فقال سلمان: وان هذا لكامن يا رسول اهلل

: إي والذي نفسـي بيـدك يـا سـلمان، إن عنـدها يكـون املنكـر معروفـاً، واملعـروف تال 
 ه الصادق.منكراً، ويؤحلن االامن، واون األمني، ويصدق الكاذه، ويكذ

 ؟تال سلمان: وان هذا لكامن يا رسول اهلل
ـــدها  كـــون امـــارة النســـاث، ومشـــاورة تـــال  : اي والـــذي نفســـي بيـــدك يـــا ســـلمان، فعن

الماث، وتعود الصبيان عل  املنابر، ويكون الكذه طرفاً، والزكاة مغرمـاً،والفيث مغنمـاً، ومفـو 
 الرجل والدي  ويل صديق ، ويطلع الكوكب املذنب.

 ؟ال سلمان: وان هذا لكامن يا رسول اهللت
: اي والــذي نفســي بيــدك يــا ســلمان، وعنــدها  شــارر املــرأة  وجكــا يف الت ــارة، تــال 

ويكــون املطــر تيظــاً، ويغــيم الكــرام غيظــاً، ونتقــر الرجــل املعســر، فعنــدها  قــاره األســواق إذ 
 ّما هلل.تال هذا:   أبع شيئاً وتال هذا   اربح شيئاً، ف   رى إل ذا

 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل
: أي والــذي نفســي بيــدك يــا ســلمان، فعنــدها يلــيكم أتــوام ان  كلمــوا تتلــوهم،  تــال 

وان سكتوا اسـتباحوا حقكـم، ليسـتأثرون أنفسـكم بفيـئكم وليطـؤن حـرمتكم وليسـفكن دمـاثهم 
 مرهوبني.وليمرن تلو م ذعراً ورعباً، ف   راهم إل وجلني خامفني 

 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل
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: أي والذي نفسي بيـدك يـا سـلمان، إن عنـدها يـؤ   بشـيث مـن املشـرق وشـيث تال 
مـن املغــره يلــون، أمــ  فالويــل لاــعفاث أمـ  مــنكم، والويــل هلــم مــن اهلل، ل يرمحــون صــغرياً ول 

 ميني وتلو م تلوه الشياطني.يوترون كبرياً، ول يت او ون من مسيث، ج تكم ج ة االد
 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل

: اي والــذي نفســي بيــدك يــا ســلمان، وعنــدها يكتفــي الرجــال بالرجــال، والنســاث تــال 
بالنســاث، ويغــار علــ  الغلمــان كمــا يغــار علــ  ا،اريــة يف بيــا أهلكــا، و شــب  الرجــال بالنســاث، 

 فرو  السرو  فعليكن من أم  لعنة اهلل.والنساث بالرجال، ول كنب ذواّ ال
 ؟تال سلمان: وان هذا لكامن يا رسول اهلل

تــال: اي والــذي نفســي بيــدك يــا ســلمان ان عنــدها  زخــرف املســاجد كمــا  زخــرف البيــع 
والكنـــامس، وحتلـــ  املصـــاحال، و طـــول املنـــاراّ، و ك ـــر الصـــفوف بقلـــوه متباغاـــة وألســـن 

 اتلفة.
 ؟يا رسول اهللتال سلمان: وان هذا لكامن 

: اي والــذي نفســي بيــدك، وعنــدها حتلــ  ذكــور أمــ  بالــذهب، ويلبســون الريــر تــال 
 والديبا ، ويتخذون جلود النمور صفافا ـ أي فراشا ـ.

 ؟تال سلمان: وان هذا لكامن يا رسول اهلل
: اي والـــذي نفســـي بيـــدك يـــا ســـلمان، وعنـــدها يظكـــر الربـــا، ويتعـــاملون بالعينـــة تـــال 
 ويوحع الدين و رفع الدنيا.والرش ، 

 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل
: أي والــذي نفســي بيــدك يــا ســلمان، وعنــدها يك ــر الطــ ق، فــ  يقــام هلل حــداً تــال 

 ولن ياروا اهلل شيئاً.
 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل

واملعــا ف، ويلــيكم : اي والــذي نفســي بيــدك يــا ســلمان، وعنــدها  ظكــر القينــاّ تــال 
 أشرار أم .

 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل
: اي والـــذي نفســـي بيـــدك يـــا ســـلمان، وعنـــدها حتـــج أغنيـــاث أمـــ  للنزهـــة، وحتـــج تــال 
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أوســاطكا للت ــارة، وحتــج فقــراألهم للريــاث والســمعة، فعنــدها يكــون أتــوام يتعلمــون القــرآن لغــري 
ام يتفقكــون لغــري اهلل، و ك ــر أولد الزنــا، ويتغنــون بــالقرآن، اهلل، ويتخذونــ  مــزامري، ويكــون أتــو 

 ويتكافتون بالدنيا.
 ؟تال سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهلل

: أي والذي نفسي بيـدك يـا سـلمان، ذار إذا انتككـا ا ـارم، واكتسـبا املـآه، تال 
اتـة، ويتبـاهون يف و سلط األشرار عل  األخيار، ويفشو الكذه، و ظكر الل اجة، و غشو الف

اللبا،، وميطرون يف غري أوان املطر، ويستحسنون الكوبـة واملعـا ف وينكـرون األمـر، بـاملعروف 
والنكي، عن املنكر حىت يكون املؤمن يف ذلك الزمان أذل من األمـة، ويظكـر تـراألهم وعبـادهم 

 فيما بينكم الت وم، فاولئك يدعون يف ملكّو السماواّ: األرجا، األ ا،.
 ؟ل سلمان: وإن هذا لكامن يا رسول اهللتا

: أي والذي نفسي بيدك يا سلمان، فعندها ل نـض الغـد علـ  الفقـري حـىت أن تال 
 السامل يسأل فيما بني ا،معتني ل يصيب أحداً ياع يف كف  شيئاً.

 ؟تال سلمان: وان هذا لكامن يا رسول اهلل
 .390: أي والذي نفسي بيدك يا سلمان  الدي تال 

                                                           
 سورة حممد. 313م 4 فسري القمي:   - 390
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 وفي ال تام

 
وخ صة األمر، أن  أصبحنا اليوم والغرية للدين والعصبية للمذهب تد  الا من القلوه، 
 ي  لو حصل  حرر كلي يف الدين مـن تبـل كـافر ل ينـزعج واحـد منـا كمـا ينـزعج لـو وصـل 
 .إلي  حرر مال جزمي من تبل مسلم، ول يكّم  لو خر  النا، كلكم عن الدين أفواجاً أفواجاً 

 هذا واىل اهلل  املشتك .. 
 وعلي  املعول يف الشدة والرخاث..  

نسأل اهلل سبحان  أن يوفقنا لنتظار فرج  الشريال وللعمل بواجبا نـا مـن األمـر بـاملعروف 
 والنكي عن املنكر، إن   يع جميب.

 
 

 
لــدنيا وهــذا أخــر مــا أردنــا إيــرادك يف هــذا الكتــاه، ع ــل اهلل فــرجكم، وجعــل فرجنــا وفــر  ا

 بفرجكم، وصل  اهلل عل  حممد وآل  الطاهرين.
اللكــم انــا نرغــب اليــك يف دولــة كرميــة،  عــز  ــا الســ م وأهلــ ، و ــذل  ــا النفــاق واهلــ ، 

 .397وجتعلنا فيكا من الدعاة اىل طاعتك، والقادة اىل سبيلك، و زرتنا  ا كرامة الدنيا واالخرة
 

 قم المقدسة                                          
 محمد الشيرازي                                        

  

                                                           
 أعمال شكر رماان. 115، البلد األمني: م561، مصباؤ الكفعمي: 51التبال: م - 397
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